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 بةادعر   «العصودة الساموية ذح العقودة الطحاوية»مقدمة 

 سم٘مٚمؿ ص٤مطم٥م اإلوم٤مدات: اًمِمٞمخ اعمٗمتل رو٤مء احلؼ/ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم

إؾمت٤مذ واعمٗمتل سمدار اًمٕمٚمقم زيمري٤م، ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م
 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٛمد أومْمؾ احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم، ؾمٞمدٟم٤م حم

ٞمؿ، إوًملم وأظمريـ، وإُم٤مم اًمٖمر اعمحجٚملم، اعمتحغم سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ، اعمزيَّـ سمٛمح٤مؾمـ اًمِم

ب٤مقمف اًمس٤مًمٙملم قمغم اًمٓمريؼ شموأ ،وأزواضمف ،وصحبف ف،ًماعمتّمػ سم٠موص٤مف اًمٙمرم، وقمغم آ

 إََُمؿ، اهل٤مديـ ؾمبٞمؾ اًمرؿم٤مد إمم إَُُمؿ.

رٟم٤م ذح د: أُم٤م سمٕم سم٤مًمٚمٖم٦م  «اًمٕمّمٞمدة اًمساموي٦م»ـ سٛمك سماعم «اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»وم٘مد طمرَّ

وأومٖم٤مٟمست٤من ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،وسمٜمٖمٚمف ديش ،وسم٤ميمست٤من ،إردي٦م اًمرائج٦م ذم اهلٜمد

ويمذا  ،اعمذيمقرة وهل ًمٖم٦م اًمتدريس ذم أيمثر اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت سم٤مًمبالد ،واجل٤مُمٕم٤مت اًمديٜمٞم٦م

عمس٤مئؾ اًمتل يمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مٞمؾ ٚمٜم٤م ومٞمف اًمٙمالم قمغم اوومّمَّ  .ذم سمٕمض دول أورسم٤م وأُمريٙم٤م وإومري٘مٞم٤م

وأرسم٤مب اًمٙمامل ُمـ اًمٕمٚمامء  ،واًمٗمحقل إسمٓم٤مل ،اًمرضم٤مل ضمٝم٤مسمذةوٟم٤مىمش ومٞمٝم٤م  ،واًم٘م٤مل

ر ثع أيمبِ اًم٘مبقل. وـمُ  ىَمبقل قمٚمٞمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وه٥مَّ  ،وسمٕمد ُم٤م ـمبع شمٜم٤موًمف اًمٜم٤مس .واعمتٙمٚمٛملم

ا وؾمٛمػمً  ،ا ًمٚمٓم٤مًمبلموزادً  ،اهمبلمًمٚمرَّ  ٤موص٤مر هذا اًمنمح أٟمٞمًس  ،ُمـ ُمرة ذم اهلٜمد وسم٤ميمست٤من

٤م ًمٚمٛمتٗمرضملم، وذًمؽ ٕٟم٤م ىمدُمٜم٤م ومٞمف ُم٤م وضمدٟم٤م ُمـ اجلقاهر ذم ظمزاٟم٦م اًمٙمت٥م وُمتٜمزهً  ،س٤مهريـٚمًم

ه اًمٓمالب ذم ري٤موٝم٤م ا وهٞم٠مٟم٤م طمدائؼ ذا هبج٦مٍ  اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمراهمبلم وـمالب اًمديـ،  ،قٟم٘م٦معمًمٞمََتٜمَزَّ

 ًمٗمرائد.٦م، ويستٗمٞمدوا ُمـ همرر اًمٗمقائد ودرر اقمٕمقا ُمـ طمٞم٤موٝم٤م اعمؽمتويستٛم

ب هذا اًمنمح نصمؿ اًمتٛمس ُمٜم٤م سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م، ويمذًمؽ ظمٓمر سمب٤مًمٜم٤م أ ويٜمت٘مؾ إمم  ،يٕمرَّ
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قي وًمٖم٦م اًمديـ، ًمٞم٘مرأه وٞمقف اًمرؾمقل صغم بواحلدي٨م اًمٜم ؿًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمري ٦ماًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم

أو ٓ  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٓمٚمب٦م اًمٙمرام ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمرب اًمذيـ ٓ يٗمٝمٛمقن اًمٚمٖم٦م إردي٦م

ومٕمروٜم٤م ـمٚمبٜم٤م قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد قم٤مرف مجٞمؾ اًم٘م٤مؾمٛمل اعمب٤مريمٗمقري أؾمت٤مذ إدب  ،جيٞمدوهن٤م

، ومٚمبَّك ـمٚمبٜم٤م شمٚمبٞم٦م ُمـ أقمامق اًم٘مٚم٥م «اًمداقمل»وُمس٤مقمد جمٚم٦م  ،اًمٕمريب سمدار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

ؾمٞم٤مدشمف ُمـ ىمبؾ  بهمػم ُمٕم٘مدة سم٠مؾمٚمقٍب رائٍع،  يمام قمر ؾمٝمٚم٦مً  مجٞمٚم٦مً  طمسٜم٦مً  وشمرضمؿ اًمٙمت٤مب شمرمج٦مً 

وشمٚم٘مك  –ع ُمـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت قباعمٓم – «اًمٗمردة ذح ىمّمٞمدةاًمؼمدةاًمدرة »يمت٤مسمٜم٤م 

 ًٓ  ٤م ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م. طمسٜمً ىمبق

 وأوٗمٜم٤م ذم اًمتٕمري٥م سمٕمض اًمٗمقائد واًمٕمب٤مرات اًمتل ٓ شمقضمد ذم اًمنمح إردوي.

صمؿ أرؾمٚمٜم٤م ٟمسخ٦م ُمؽممج٦م ًمٚمٕمرسمٞم٦م إمم ظمري٩م دار اًمٕمٚمقم زيمري٤م ُمقٟٓم٤م قمبد اًمرمحـ 

واًمذي ىم٤مم سمٕمد ىمرائتٝم٤م سمت٘مديؿ اىمؽماطم٤مت ىمٞمٛم٦م، واضمتٝمدٟم٤م وؾمٕمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ سمٕملم  اًم٘مٕم٘م٤مع،

 آقمتب٤مر اىمؽماطم٤مت إوم٤موؾ ُمـ اًمٕمٚمامء. ضمزاهؿ اهلل ظمػما.

وأصؾ  اًمٙمت٤مب، إٟمف  ،يٙمت٥م اًم٘مبقل سمٗمْمٚمف ويمرُمف هلذا اًمتٕمري٥م نؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أأو

إٟمف  ،ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ٤موظم٤مًمًّم  ،ةًمٚمٜمج٤م ووؾمٞمٚم٦مً  ،ا ًمٜم٤م ذم أظمرةيمريؿ وه٤مب، وجيٕمٚمف ذظمرً 

 ىمري٥م رطمٞمؿ، ويتج٤موز قمام ٟمسٞمٜم٤م أو أظمٓم٠مٟم٤م.

رضمق ُمـ اًم٘مراء اًمٙمرام أن ٓ يٜمسقٟم٤م ذم اًمدقمقات اًمّم٤محل٦م. وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمػم ٟمو

 وصحبف أمجٕملم. ،وآًمف ،ظمٚم٘مف حمٛمد

 رضاء احلق ظفا اهلل ظنه       

 ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م ظم٤مدم اإلومت٤مء واًمتدريس سمدار اًمٕمٚمقم زيمري٤م،      

 م1212ٟمقومٞمٛمؼم 1هـ/ 11 رسمٞمع أظمر 1   
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

هلل اعمٗمْمؾ اعمٜمٕم٤مم، اخل٤مًمؼ  إن أقمغم ُم٤م يمتبتف إىمالم، وشمٙمٚمؿ سمف ذوو إطمالم، محدُ 

اًمب٤مرئ اعمريد اًمسٛمٞمع اًمبّمػم اًمٕمالم، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد اخلٚمؼ وأذف إٟم٤مم، اًمذي 

 ، اًمٜم٤مس يم٤موم٦ًم وهؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ٟمٞم٤مم، وقمغم آًمف وصحبف وأزواضمف وأهؾ سمٞمتف اًمٙمرامسمٕم٨م إمم

اًمذيـ يمِمٗمقا قمـ  ،ُم٤م دارت اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم، وقمغم أيم٤مسمر أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ إقمالم

وضمقه قمرائس اعمس٤مئؾ اعمِمٙمٚم٦م اًمٚمث٤مم، ورشمبقا ًمتّمحٞمح قم٘م٤مئد اعمسٚمٛملم قمٚمؿ اًمٙمالم، 

ًمٞمثبتقا قمغم اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م إىمدام، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ،ًمٜمقر ُمـ اًمٔمالموأظمرضمقا اًمٜم٤مس إمم ا

 قمغم اًمدوام. رمح٦م ٟم٤مزًم٦مً 

اًمتل صٜمٗمٝم٤م اإلُم٤مم ش اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ومٝمذا ذح اًمرؾم٤مًم٦م اعمِمٝمقرة، وهل  ،أُم٤م سمٕمد

اًمتل ؾم٤مرت سمف اًمريمب٤من إمم يمؾ ُمٙم٤من، وشم٘مبٚمٝم٤م اًمرمحـ ومٝمل  ،اًمٓمح٤موي ذًمؽ اإلُم٤مم اهلامم

مجٞمع اًمبٚمدان، وٓ يستٖمٜمك قمٜمٝم٤م يمؾ ُمسٚمؿ سمؾ يمؾ إٟمس٤من، ٟمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ  شمدرس ذم

ًمٞمستٗمٞمد  ،أن يت٘مبؾ هذا اًمنمح سمٗمْمٚمف ويمرُمف وجيزيٜم٤م سمف اجِلٜم٤من، ويثٚم٩م سمف يمؾ ضَمٜم٤من ،طملم وآن

 س اًمِمٞمٓم٤من.وُمٜمف اًمٓمالب ذم يمؾ زُم٤من، ويب٘مٞمٜم٤م ذم طمٗمظ وأُم٤من، وحيٗمٔمٜم٤م قمـ وؾم٤م
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 دة الطحاويةإشناد رشالة العقو

ـمٚمبٜم٤م ُمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد قمقاُم٦م طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمت٥م ًمٜم٤م إضم٤مزة 

سمرواي٦م اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ومتٙمرم قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ سمٙمت٤مسم٦م اإلضم٤مزة ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة؛ وًمٙمـ 

شمٓمرىم٧م يد اًمْمٞم٤مع إمم هذه اإلضم٤مزة طملم وصٚم٧م ُمٙمتب٦م اًمِمٞمخ ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة إمم 

قل، ومٚمام ه٤مضمر اًمِمٞمخ ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة إمم شمريمٞم٤م اًمتٛمسٜم٤م ُمـ ضمديد ُمـ اًمِمٞمخ أن إصٓمٜمب

يٙمت٥م اإلضم٤مزة  ًمٙمؾ ُمـ اعمٗمتل رو٤مء احلؼ، واًمِمٞمخ ؿمبػم أمحد، واًمِمٞمخ حمٛمد قمثامن 

اًمبستقي ومرومً٘م٤م سمٜم٤م يمت٥م اًمِمٞمخ اإلضم٤مزة ُمـ ضمديد، و يسٕمدٟم٤م أن ٟمٕمرض هذه اإلضم٤مزة قمغم 

 تل ىمدُمٝم٤م اًمِمٞمخ سم٤معمّم٤مدر ذم اهل٤مُمش:اًم٘مراء، ووصم٘مٜم٤م اًمٜمّم٤مئح اًم

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل ويمٗمك، وصالة وؾمالُم٤م قمغم قمب٤مده اًمذيـ اصٓمٗمك، وظم٤مص٦م قمغم ٟمبٞمٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م 

 حمٛمًدا اًمٜمبك اعمجتبك، وقمغم آًمف وصحبف وُمـ ًمسٜمتف اشمبع واىمتٗمك.

اًمٙمريؿ ُمٜم٤مرهؿ إمم وسمٕمد: وم٢من اإلؾمٜم٤مد اعمتّمؾ ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ إئٛم٦م اعمٝمتديـ، أقمغم اهلل 

 يقم اًمديـ. 

أؾمٕمدٟم٤م اهلل -وىمد اًمتٛمس ُمٜمل ومْمٞمٚم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل اعمريب اًمِمٞمخ رو٤مء احلؼ 

 اإلضم٤مزة، حلسـ فمـ ُمٜمف سم٠مظمٞمف ذم اهلل. -ضمؾ ضمالًمف سمرو٤مه

 وإضم٤مسم٦م ًمٓمٚمبف أىمقل: 

ؽ إين أضمٞمز ومْمٞمٚمتف إضم٤مزًة قم٤مُم٦ًم سمٙمؾ ُم٤م يّمح قمٜمده أن زم سمف إضم٤مزة أو رواي٦م، وُمـ ذًم

هـ( رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ 11-11ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي )

اًمتل مجع ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة إئٛم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وأيب يقؾمػ، وحمٛمد ريض اهلل ش اًمٕم٘مٞمدة»ُم١مًمٗم٤مشمف 

 قمٜمٝمؿ.

ظم٤مص٦م ُمـ ـمرق يمثػمة إمم اإلُم٤مم حمٛمد قم٤مسمد اًمسٜمدي، ُمٜمٝم٤م: قمـ ش اًمٕم٘مٞمدة»وأروي هذه 

بد اًمرمحـ اًمٙمت٤مين، قمـ أسمٞمف اإلُم٤مم حمٛمد قمبد احلل اًمٙمت٤مين، قمـ أسمٞمف اإلُم٤مم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
حمٛمد قمبد اًمٙمبػم اًمٙمت٤مين، قمـ قمبد اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي، قمـ حمٛمد قم٤مسمد اًمسٜمدي سمسٜمده اًمذي ذم 

، ىم٤مل: أروهي٤م قمـ قمٛمل حمٛمد طمسلم إٟمّم٤مري، قمـ أيب احلسـ : 1ش طمٍم اًمِم٤مرد»

ـ حمٛمد ـم٤مهر اًمٙمقراين، قمـ أسمٞمف إسمراهٞمؿ اًمٙمقراين، قمـ اًمسٜمدي، قمـ حمٛمد طمٞم٤مة اًمسٜمدي، قم

اًم٘مِم٤مر، قمـ اًمرُمكم، قمـ اًم٘م٤ميض زيمري٤م إٟمّم٤مري، قمـ قمز اًمديـ اًمٗمرات، قمـ حمٛمقد سمـ 

ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ احل٤مومظ اًمدُمٞم٤مـمل، قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٞمؿ اهلٛمذاين، قمـ حمٛمد اًم٘مٓمٞمٕمل، قمـ 

اًمنظمز، قمـ حمٛمد سمـ قمكم قمبداهلل اًمٙم٤مشم٥م، قمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمسٛمٕم٤مين، قمـ أيب ُمٜمّمقر 

قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر، قمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، رمحٝمؿ  قمـ حمٛمد إيمٗم٤مين، اًمنظمز،

 اهلل شمٕم٤ممم.

واعمرضمقُّ ُمـ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أٓ يٜمس٤مين وواًمدي وُمِم٤مخيل واعمسٚمٛملم قم٤مُم٦م ُمـ دقمقاشمف 

 اًمّم٤محل٦م، ذم أوىم٤مشمف اعمب٤مريم٦م اًمراسمح٦م.

 ه٤م، وإؿم٤مقم٦م ُمٜمٝمجٝم٤م، وم٢مهن٤م قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح.وضمزاه اهلل ظمػًما قمغم إطمٞم٤مء ٟمنم

 ويمتبف         

 حمٛمد قمقاُم٦م        /12/1         إصٓمٜمبقل

 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم، 

، وقمغم شؾمٛمع ُمٜم٤م طمديًث٤م ومحِٗمٔمف طمتك يبٚمِّٖمف همػمه ٟمرض اهلل اُمرأً »وإُم٤مم اهلداة اعمٝمديلم، اًم٘م٤مئؾ:

 آًمف إسمرار، وأصح٤مسمف إـمٝم٤مر، واًمٕمٚمامء اًمٕم٤معملم إظمٞم٤مر.

وم٘مد رهم٥م إؾم٤مشمذة اًمٗمْمالء، واعمِم٤ميخ اًمٜمبالء: ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ؿمبػم أمحد  وسمٕمد:

اًمّم٤مًمقضمل، وٟمجٚمف اًمٙمريؿ اًمِمٞمخ حمٛمد ؿمبػم أمحد، وإؾمت٤مذ اًمِمٞمخ سمره٤من آل ُمٞم٤من، 

 سم٤مإلضم٤مزة اًمٕم٤مُم٦م. -طمٗمٔمٝمؿ اهلل  -ت٤مذ اًمِمٞمخ حمٛمد قمثامن اًمبستقي، رهمبقا وإؾم

إضم٤مزة قم٤مُم٦م سمٙمؾ ُم٤م يّمح قمٜمدهؿ أن زم سمف إضم٤مزة أو  –ٟمٗمع اهلل هبؿ –وم٠مىمقل: أضمٞمزهؿ

ومٝمرس »وش صمب٧م إُمػم اًمٙمبػم»رواي٦م، وؾمبٞمؾ ذًمؽ: اًمٜمٔمر ذم اًمٗمٝم٤مرس وإصمب٤مت اعمذيمقرة: 

ش اًمٕمٜم٤مىمٞمد اًمٖم٤مًمٞم٦م»ًمٚمٙمقصمري، وش اًمتحرير اًمقضمٞمز»و ًمٚمسٞمد قمبد احلل اًمٙمت٤مين،ش اًمٗمٝم٤مرس

 عمحٛمد قم٤مؿمؼ إهلل اًمؼمين، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ُمع ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم ُم٤م أويص سمف إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمنميػ دائاًم: 

إن هذا اًمٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م ٓ هم٤مي٦م، إٟمام اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٛمؾ سمف. 
يـ.اًمتثب٧م ُمـ يمؾ ُم٤م ٟم٘مقًمف وٟمٙمتبف وٟمٕمٚمِّٛمف، ٕن هذا اًمٕمٚمؿ د 
احلرص قمغم اًمدأب وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ، دون ومتقر واٟم٘مٓم٤مع، إن ؿم٤مء اهلل. 
احلرص قمغم يمراُم٦م اًمٕمٚمؿ، أن ٓ ٟمجٕمٚمف ُمٓمٞم٦م ُٕمقر اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م. 
اًمدقم٤مء زم وًمقاًمدّي وعمِم٤مخيل وًمٚمٛمسٚمٛملم قم٤مُم٦م. 
صمؿ احلرص إيمٞمد قمغم صمالث دقمقات: 
 ٟم٤مومًٕم٤م، ورزىًم٤م ـمٞمًِّب٤م، وقمٛمال اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ قمٚماًم »دقم٤مء ٟمبقي يمريؿ سمٕمد صالة اًمٗمجر: 

ش.ُمت٘مبَّال
(1)

رسمٜم٤م »وذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ صالة اعمٖمرب، سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ىمبؾ اًمريمقع:  

ويمذًمؽ يم٤من ش ٓ شمزغ ىمٚمقسمٜم٤م سمٕمد إذ هديتٜم٤م وه٥م ًمٜم٤م ُمـ ًمدٟمؽ رمح٦م إٟمؽ أٟم٧م اًمقه٤مب

يٗمٕمؾ ؾمٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف.
(2)

اًمٚمٝمؿ ًمؽ ؾمجد ؾمقادي، وسمؽ آُمـ وم١مادي، اًمٚمٝمؿ »ؾمجقد سمٕمض اًمٜمقاومؾ:  واًمدقم٤مء ذم 

، يمام يم٤من قمٚمٞمف ؾمٞمدٟم٤م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.شارزىمٜمل قمٚمام يٜمٗمٕمٜمل، وقمٛمال يرومٕمٜمل
(3)

٘مٜم٤م مجٞمًٕم٤م عم٤م حيبف ويرو٤مه، وظم٤مص٦ًم خلدُم٦م ديٜمف  وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومْمٚمف اًمٙمريؿ أن يقومِّ

 ، قمغم أيمٛمؾ وضمف يروٞمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.وؾمٜم٦م ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ويمتبف    

 حمٛمد قمقاُم٦م   /12/1    إصٓمٜمبقل

 

                                                 
 .1. واعمّمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمب٦م، رىمؿ:111. وُمسٜمد أمحد، رىمؿ:1ضمف، رىمؿ:( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤م1)

ذح ُمِمٙمؾ ». واًمٓمح٤موي ذم 1/11ش ُمسٜمده». وقمٜمف اًمِم٤مومٕمل ذم 1، رىمؿ:شاعمقـم٠م»إلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم رواه ا( 1)

ذح ُمِمٙمؾ ». ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مووط ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم رىمؿ:ش ؿمٕم٥م اإليامن». واًمبٞمٝم٘مل ذم /11ش أصم٤مر

 إؾمٜم٤مده صحٞمح.ش: أصم٤مر

( رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم )«رىمؿ:ش اعمّمٜمػ2. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

 قصة تيلوف ذح العقودة الطحاوية

قمزُم٧م اًمٕم٤مم اعم٤ميض اًمٕمقدة ُمـ سم٤ميمست٤من إمم ضمٜمقب إومري٘مٞم٦م سمٕمد ىمْم٤مء اإلضم٤مزة 

٤من ُمققمده٤م ُمـ ديب إمم ضمقه٤مٟمسؼمغ اًمس٤مقم٦م طمٞم٨م يم وم٠مظمٓم٠مت ذم ُمٕمروم٦م ُمققمد اًمٓم٤مئرة؛

ومٚمام دظمٚم٧م ُمٓم٤مر إؾمالم آسم٤مد  ومٔمٜمٜمتف ُمققمد اإلىمالع ُمـ إؾمالم آسم٤مد إمم ديب، احل٤مدي٦م قمنمة،

وطم٤موًم٧م ُمٕمروم٦م ُمققمد اًمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م قمغم  طمس٥م فمٜمل قمٚمٛم٧م أن سم٤مب اًمٓم٤مئرة ىمد أهمٚمؼ،

ومتقضمٝم٧م إمم ُمٙم٤من سمٕمٞمد  وًمٙمـ دون ضمدوى، اخلٓمقط اجلقي٦م اإلُم٤مراشمٞم٦م ذم ُمٙمتبٝم٤م قمغم اعمٓم٤مر،

ومحجزوا زم ُم٘مٕمدا سمِمؼ اًمٜمٗمس  ُمـ إؾمالم آسم٤مد طمٞم٨م ي٘مع ُمٙمت٥م اخلٓمقط اجلقي٦م اإلُم٤مراشمٞم٦م،

ُمع همراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ىمدره٤م مخس٦م  ذم اًمرطمٚم٦م اعمٖم٤مدرة ذم اًمس٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٞمال ُمـ ٟمٗمس اًمٞمقم،

 وصمالصمقن أًمػ روسمٞم٦م سم٤ميمست٤مٟمٞم٦م، واؾمتٚمٛمقه٤م ُمٜمل.

( ؾم٤مقم٦م، وم٤مىمؽمح قمكم ٟمجكم راؿمد أن 1( أو )1ويم٤من ُمققمد اًمٓم٤مئرة سمٕمد ذًمؽ سمـ)

ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع أيب سمٙمر، و ظمري٩م اجل٤مُمٕم٦م  -أىميض هذه اًمس٤مقم٤مت ُمع اًمِمٞمخ احل٤مومظ إٟمٕم٤مم اهلل

 وذًمؽ شمٗم٤مدي٤م ُمـ اًمتقضمف إمم اًمبٞم٧م واًمٕمقدة إمم اعمٓم٤مر. ،سمدٓ ُمـ اًمٕمقدة إمم اًمبٞم٧م -اإلؾمالُمٞم٦م

ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمحٛمدي٦م ذم إؾمالم واًمِمٞمخ إٟمٕم٤مم يٕمٛمؾ ظمٓمٞمب٤م ذم سمٕمض اجلقاُمع وُمدرؾم٤م 

 وؾمبؼ أن شمتٚمٛمذ قمكم ذم آسم٤مد، وُمس١موٓ سم٤مطمث٤م ذم اعمجٚمس اًمٗمٙمري اإلؾمالُمل/سم٤ميمست٤من.

وم٤مشمّمٚم٧م سمف، ومٓم٤مر ومرطم٤م، و وومر ًمٜم٤م ُم٤م ٟمحت٤مج، وأيمد أٟمف ؾمٞمّمؾ إًمٞمف  ،«قمالُمف سمٜمقري شم٤مون»

ك اًمس٤مقم٦م رؾم٤مت قمٚمٛمٞم٦م و همػمه٤م طمتاذم ُمد -سمٕمد ُم٘مدُمف–ومتقضمٝمٜم٤م إًمٞمف، وضمٚمسٜم٤م ُمٕمف  فمٝمرا،

 «سمدر اًمٚمٞم٤مزم» سم٤مؾمؿ «سمدء إُم٤مزم» اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ًمٞمال، وشمٓمرق احلدي٨م إمم أين أقمٛمؾ ذطم٤م قمغم
 رؾم٤مًم٦م ُمٜمٔمقُم٦م ىمٞمٛم٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم. «سمدء إُم٤مزم»قمٚماًم سم٠من 

ومٙم٤من حمبب٤م  واًمِمٞمخ إٟمٕم٤مم اهلل رزىمف اهلل شمٕم٤ممم ومٓمٜم٦م واضمتٝم٤مدا ُمٜمذ أي٤مم حتّمٞمٚمف اًمدراد،

؛ ٕٟمف «اًمٓمح٤موي٦ماًمٕم٘مٞمدة »قمكم أن أقمٛمؾ ذطم٤م أردي٤م ُمٗمّمال قمغم يمت٤مب وم٤مىمؽمح  إزم وقمزيزا.

 وأؿم٤مر إمم أٟمف ٓ يقضمد ًمف ذح ُمٗمّمؾ ذم إردي٦م، ُمـ ُم٘مررات ووم٤مق اعمدارس اًمب٤ميمست٤مٟمٞم٦م.

وُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من  ،«سمدء إُم٤مزم» قمغم «سمدر اًمٚمٞم٤مزم» سم٠مس سمف ذم وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد سمذًم٧م ضمٝمدا ٓ

 ٟمنمه ذم سم٤ميمست٤من ٕؾمب٤مب. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وٟمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم أن شمؿ ٟمنم هذا اًمنمح ذم جمٚمديـ ذم اهلٜمد صمالث ُمرات ذم ُمدة 

وسمام أن ُمٕمٔمؿ ُمس٤مئؾ قمٚمؿ اًمٙمالم ُمِمؽميم٦م سملم يمت٥م  وشمٚم٘م٤مه اًمٕمٚمامء واًمٓمٚمب٦م سم٤مًم٘مبقل، ىمّمػمة،

اًمٕم٘مٞمدة »يمام ٟم٘مقم سمنمح ٟمّمقص « سمدر اًمٚمٞم٤مزم» وم٤مؾمتٗمدٟم٤م ذح اعمس٤مئؾ ُمـ يمت٤مب قمٚمؿ اًمٙمالم،

 ٟمحت٤مج إمم يمثػم ُمـ اجلٝمد واًمتٕم٥م ذم ذًمؽ. ٤مص٦م أيْم٤م، ومالاخل «اًمٓمح٤موي٦م

ٟمٔمرُت ذم اًمنموح إردي٦م قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ومتبٞمٜم٧م أن اًمِم٤مرطملم سمذًمقا ضمٝمقدا 

سم٠مس هب٤م ذم ذطمٝم٤م، وشم٘مريبٝم٤م إمم إذه٤من، وطمؾ ُمٖمٚم٘م٤مت ٟمّمقصٝم٤م. وم٤مؾمتٗمدٟم٤م ُمـ هذه  ٓ

ُمزيد ُمـ اًمنمح واًمبٞم٤من ومٜم٘مدم ُمزيدا ُمـ  و راقمٞمٜم٤م رهمب٦م اًمٕمٚمامء اًمٙمب٤مر واًمٓمالب ذم اًمنموح،

ٟمٕمدو احلؼ ًمق ىمٚمٜم٤م: إٟمام ٟم٘مدم ًمٚم٘م٤مرئ ُم٤م اؾمتٗمدٟم٤م  وًمٙمـ أيـ ٟمحـ وحت٘مٞم٘م٤مشمٜم٤م؟ وٓ اًمتح٘مٞم٘م٤مت.

 وهذا ُم٤م ىمٛمٜم٤م سمف، داقملم اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمت٥م ًمٕمٛمٚمٜم٤م هذا اًم٘مبقل. ُمـ اًمنماح واعمح٘م٘ملم.

وسمام أن اإلُم٤مم  .«ًمٓمح٤موي٦ماًمٕمّمٞمدة اًمساموي٦م ًمْمٞمقف اًمٕم٘مٞمدة ا» وؾمٛمٞم٧م هذا اًمنمح

اًمٓمح٤موي ضم٤مء ذم رؾم٤مًمتف سمٙمالم ُمسجع، ومٚمق ضم٤مء اؾمؿ اًمٙمت٤مب همػم ُمسجع ًمٜمٖمص ذًمؽ قمغم 

 وهق اًم٘م٤مرئ. ومراقمٞمٜم٤م ذم شمسٛمٞم٦م ذطمٜم٤م ُم٤م يقاومؼ وزن اجلزءيـ ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،

واًمٕمّمٞمدة هل طمٚمقى شمتخذ ُمـ اًمدىمٞمؼ  .«اًمٕمّمٞمدة اًمساموي٦م ًمْمٞمقف اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»

 ٛمـ واًمسٙمر ؾمقاء يم٤من طمٚمقى اًمسٙمر إمحر أو اًمسٙمر إسمٞمض أو اًمِمػمج.واًمس

وسمام أٟمف اؾمُتِٕملَم ذم اعمس٤مئؾ اًمٙمالُمٞم٦م قم٤مُم٦ًم وذم هذا اًمنمح ظم٤مص٦ًم سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب 

ويمقُن اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ؾمامويلم ٟم٤مزًملم ُمـ اًمسامء  يمام هدٟم٤م أىمقال اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، واًمسٜم٦م،

وم٤مظمؽمت هذا آؾمؿ هلذا اًمنمح،  ٕم٦م اًمٜمٝم٤مر،سمس ذم رااحلٚمقى أفمٝمر ُمـ اًمِمٛم وًمذيذيـ ًمذة

 .«اًمٕمّمٞمدة اًمساموي٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ومت٘مقل: وًمؽ أن شمقضمز شمسٛمٞمتف،
مم٤م يقهؿ أهن٤م  «قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي» ويسٛمل سمٕمض اًمٜم٤مس رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي سمـ

٤مم أيب يقؾمػ ذم طملم أهن٤م قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م واإلُم قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي رمحف اهلل وطمده،

اًمٕم٘مٞمدة » وم٤مٕومم أن ٟمسٛمل هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمـ واإلُم٤مم حمٛمد وقم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م مجٞمٕم٤م.

 أي اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٟمسب٧م إمم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي شم٠مًمٞمًٗم٤م وشمّمٜمٞمًٗم٤م. ،«اًمٓمح٤موي٦م

يمام شمت٠ميمد  أي اًمٙمالم اًم٘مقي اًمراؾمخ ذم اًم٘مٚم٥م، واًمٕم٘مٞمدة ُمِمت٘م٦م ُمـ قم٘مد اًم٘مٚم٥م،

 وطمٞم٨م إن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ضم٤مءت ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وقمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد، وومّمٚمٝم٤م. اًمٕم٘مدة ومٞمّمٕم٥م طمٚمٝم٤م

إصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد » وأين شمٕمريػ ًمٕمٚمؿ اًمٙمالم وقمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئدة: .«اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ومسامه٤م
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 . «اًمديٜمٞم٦م سم٤محلج٩م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمع رد اًمِمبٝم٤مت اًمدٟمٞم٦م

–اًمبستقي اًم٘م٤مؾمٛمل وؿم٤مريمٜمل ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمنمح ضمٜمب٤م إمم ضمٜم٥م اًمِمٞمُخ حمٛمد قمثامن

، ًم٘مد ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٛمؾ وآضمتٝم٤مد ًمٞمؾ -وأطمد أؾم٤مشمذهت٤م ُمدير ُمٙمتب٦م داراًمٕمٚمقم زيمري٤م،

أطمد ـمالب –هن٤مر، وأدرضمٜم٤م احلقار واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمتل قمٛمٚمٝم٤م  أظمقٟم٤م اًمِمٞمخ ومٝمٞمؿ

 أدرضمٜم٤مه٤م ذم هقاُمش هذا اًمنمح. «سمدر اًمٚمٞم٤مزم» قمغم يمت٤مب -اًمتخّمص

ٚمقا ٟمٔمرا إمم وخ٤مُم٦م هذا اًمنمح؛ وم٢من هلؿ ومٞمف ُمـ درر اًمٕمٚمؿ وم٤مًمرضم٤مء ُمـ اًم٘مراء أٓ يٛم

وؾمٞمٜمٗمتح قمٚمٞمٝمؿ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم أسمقاب ضمديدة هلذا اًمٗمـ  ؤًمٞمف ُم٤م ٟمٔمٛمٜم٤مه ذم هذا اًمت٠مًمٞمػ.

ومل يدظمروا ضمٝمدا  وًم٘مد اؾمتٝمدف اًمسٚمٗمٞمقن سمٕمض ُمس٤مئؾ قمٚمؿ اًمٙمالم اؾمتٝمداوم٤م، وٟمقاطمٞمف.

ؾمتقضم٥م إـم٤مًم٦م اًمٙمالم ذم اًمنمح ٟمٔمرا إمم رضورة ذم اًمرد قمغم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م، مم٤م ا

و  داقملم اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمت٥م ًمف اًم٘مبقل قمٜمده، اإلضم٤مسم٦م قمـ أىمقاهلؿ وحت٘مٞم٘م٤مهتؿ واًمرد قمٚمٞمٝم٤م،

 جيٕمٚمف صدىم٦م ضم٤مري٦م عمِم٤مخيٜم٤م وواًمديٜم٤م وًمٚمٛمدرؾم٦م يمذًمؽ.

ُمقوح »وقمٛمؾ اًمِم٤مه قمبد اًمٕمزيز شمرمج٦م عمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم إردي٦م، وؾمامه٤م 

 صمؿ يم٤من يتٛمثؾ سم٤مًمِمٕمر اًمٗم٤مرد أيت: «٘مرآناًم

ۂ

 

 روِز ایقتم  رہ ےسك  ابوخشی  دارد  انم

 

 نم زین احرض یم وشم ریسفت ِرقآن  در لغب ۞

 
 ُم٘مدُم٦م اًمتٗمسػم اًمٕمثامين ًمِمٞمخ اهلٜمد ُمقٟٓم٤م حمٛمقد طمسـ اًمديقسمٜمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم( )يمذا ذم

شم٠مسمٓم٧م  أطمرض أٟم٤م وىمد قمامهلؿ،أ ٕمٝمؿ صحػيقم اًم٘مٞم٤مم طملم حيرض اًمٜم٤مس وُم )اعمٕمٜمك:

 شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(.

 : أن ٟمتٛمثؾ سم٤مًمِمٕمر سمتٕمديؾ سمسٞمط وًمٜم٤م

ۂ

 

 روزِ ایقتم رہ ےسك در دتس  دارد انم

 

 ام زین احرض یم وشمی رشِح دیقعہ  در لغب ۞

حرض يمذًمؽ وىمد ٟمو يقم اًم٘مٞم٤مم طملم حيرض اًمٜم٤مس وسم٠ميدهيؿ صحػ أقمامهلؿ، )اعمٕمٜمك: 

 شم٠مسمٓم٧م ذح اًمٕم٘مٞمدة(.

 رسمٜم٤م شم٘مبؾ ُمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ.

 رضاء احلق ظفا اهلل ظنه         

 ظم٤مدم اإلومت٤مء واًمتدريس 

 سمداراًمٕمٚمقم زيمري٤م، ًمٞمٜمٞمِمٞم٤م، ضمٜمقب إومري٘مٞم٦م

1 1/ؿمقال; هـ2  121يقٟمٞمقم 
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 كلمة الشكر

ٟمٔمرٟم٤م ذم ذوح همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذم اهلٜمد و سم٤ميمست٤من 

ظمري٩م اجل٤مُمٕم٦م – قمزُمٜم٤م قمغم قمٛمؾ ذح قمغم اًمٓمح٤موي٦م سمٓمٚم٥م ُمـ اًمِمٞمخ إٟمٕم٤مم اهلل طملم

 اإلؾمالُمٞم٦م سمٜمقري شم٤مون/يمراشمٌم، واعمس١مول اًمب٤مطم٨م ذم اعمجٚمس اًمٗمٙمري اإلؾمالُمل/

    سم٤ميمست٤من، وظمٓمٞم٥م ضم٤مُمع أيب سمٙمر، واعمدرس سم٤مجل٤مُمٕم٦م اعمحٛمقدي٦م ذم إؾمالم آسم٤مد.

٦م اعمتقومرة إذا يم٤مٟم٧م شمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م واًمذي يم٤من ي٘مٚم٘مٜم٤م يمثػما أن اًمنموح إردي

قمغم اعمٜمٝم٩م اًمذي خيٓمر سمب٤مًمٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م ذم همٜمك قمـ شمسقيد ُمزيد اًمّمٗمح٤مت، وحتٛمٞمؾ اعمٓم٤مسمع ذم 

ومجزى اهلل اًمنماح  سم٤ميمست٤من واهلٜمد ُمزيدا ُمـ إقمب٤مء ًمٜمنمه٤م وـمبٕمٝم٤م ُمـ همػم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م.

 إردي٦م وذطمٝم٤م ذطم٤م واومٞم٤م وم٘مد ينوا ومٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م سمٜم٘مٚمٝم٤م ُمٕم٤مين ٟمّمقصٝم٤م إمم يمٚمٝمؿ؛

 ُمِمٗمققم٤م سم٤مٕدًم٦م.

ورهمؿ شمقاومر هذه اًمنموح قمٛمٚمٜم٤م ذطم٤م قمغم ُمٜمٝمجٜم٤م وأؾمٚمقسمٜم٤م ذم حم٤موًم٦م إلدراج اؾمٛمٜم٤م 

–ذم ىم٤مئٛم٦م أؾمامء اًمراهمبلم ذم ذاء يقؾمػ قمٚمٞمف اًمسالم يمام ي٘مقل اعمثؾ إردي. وطم٤موًمٜم٤م 

ِمػ اًمٚمث٤مم قمـ اعمس٤مئؾ ومل ٟمدظمر ضمٝمدا ذم يم حت٘مٞمؼ ُمس٤مئؾ يمثػمة، -سمج٤مٟم٥م ذح اًمٜمّمقص

٤م ٜمّ اعمتداوًم٦م سملم اًمٕمٚمامء واًمٓمٚمب٦م وذطمٝم٤م ذم وقء يمت٥م قمٚمؿ اًمٙمالم وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم. يمام زيَّ 

 ٟم٤مصٞم٦م اًمنمح ذم ُمٕمٔمؿ اعمس٤مئؾ سم٤مإلطم٤مٓت اًمٙمثػمة.

وؾمٞمدرك اًم٘م٤مرئ سم٤مًمٜمٔمر ذم ومٝمرس ُمقوققم٤مت اًمٙمت٤مب ُمدى ىمرطمٜم٤م اعمآىمل ذم ُمس٤مئؾ 

وأصبح٧م ىمْمٞم٦م صٗم٤مت اهلل اعمتِم٤مهب٤مت ىمْمٞم٦م ؿم٤مئٙم٦م  اؾم٦م.يم٤مٟم٧م ذم طم٤مضم٦م إمم اًمتح٘مٞمؼ واًمدر

وم٘متٚمٜم٤م هذه اعمس٠مًم٦م سمحث٤م ودراؾم٦م ذم وقء يمت٤مسم٤مت اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ  ًمٖمٚمق سمٕمض اًمسٚمٗمٞملم.

 وخلّمٜم٤مه٤م شمٚمخٞمّم٤م. ذم طمٞم٤مد شم٤مم،

وطم٤مول سمٕمض أهؾ اًمسٜم٦م آزدراء سمٛمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمالوة قمغم اًمِمٞمٕم٦م ذم 

 هذه اعمس٠مًم٦م سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ. ُمِم٤مضمرات اًمّمح٤مسم٦م ومٗمّمٚمٜم٤م

 وٓ ويمت٥م ًمف اًم٘مبقل ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مبؾ ُمٜم٤م ضمٝمد اعم٘مؾ هذا،
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أقمدو احلؼ ًمق ىمٚم٧م: مل أيمـ ٕؾمتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمٕمٛمؾ يمام يٜمبٖمل ًمقٓ ُمس٤مقمدة شم٤مُم٦م ُمـ ىمبؾ 

 ر. إخ اًمٗم٤موؾ/ حمٛمد قمثامن اًمبستقي اًم٘م٤مؾمٛمل سمتقصمٞمؼ اعمس٤مئؾ سم٤معمّم٤مد

 وحيتؾ ذح أيب اًمٕمز قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ُمٜمزًم٦م اًمّمحٞمٗم٦م اعم٘مدؾم٦م قمٜمد اًمسٚمٗمٞملم،

يمام ؾمػماه اًم٘مراء ذم  ٥م احل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ،ويمثػم ُمـ ُمقاده ُمست٘مك ُمـ يمت

 هذا اًمنمح أيْم٤م.

ري٤م وٓ يٗمقشمٜم٤م أن ٟم٘مدم سم٤مىم٦م اًمِمٙمر وآُمتٜم٤من إمم اًم٘م٤مئٛملم قمغم ضم٤مُمٕم٦م دار اًمٕمٚمقم زيم

٥م ُمـ طملم ٔظمر ذم قمٛمؾ اًمتح٘مٞمؼ  فوم٢مٟم وظم٤مص٦م إمم ُمديره٤م اًمِمٞمخ ؿمبػم أمحد ؛ ٓيٗمت٠م ُيَرهمِّ

ومٞمٜمنمح صدره  واًمدراؾم٦م ويِمجٕمٜم٤م قمٚمٞمف، وسمام أن اًمِمٞمخ سمدوره حيٛمؾ ُمذاىم٤م قمٚمٛمٞم٤م ؾم٤مُمٞم٤م،

ويمت٥م جل٤مُمٕمتٜم٤م  ٟمدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن يٛمـ قمٚمٞمف سم٤مًمّمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، سمٛمثؾ هذه إقمامل اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ سمس٤مشملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ  ُمدارس أهؾ احلؼ إظمرى اًمب٘م٤مء همْم٦م ـمري٦م.سمج٤مٟم٥م 

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد:  هذه شمستٛمر ذم إيت٤مء إزه٤مر واًمثامر ًمٚمخٚمؼ يمٚمٝمؿ.

 ہی نمچ ویں یہ رےہ اگ اور زہاروں ںیلبلب 

 اینپ اینپ وبایلں بس وبل رك اڑاجںیئ یگ 

 ، ؾمُتٖمٜمِّل آٓف اًمبالسمؾ قمٚمٞمف وشمٖم٤مدره(.هق قمٚمٞمفستٛمر هذا اًمبست٤من قمغم ُم٤م ؾمٞم )اعمٕمٜمك: 

 

 رضاء احلق ظفا اهلل ظنه        

 ظم٤مدم اإلومت٤مء واًمتدريس                                      

 ٤مٚمقم زيمري٤م، ًمٞمٜمٞمِمٞم٤م، ضمٜمقب إومري٘مٞمسمداراًمٕم 

1 1/ اعمحرم احلرام2; 1 هـ  121ؾمبتٛمؼم م 
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 تقريظ

 ورقم٤مه شمٕم٤ممم ٗمٔمف اهللد اًمس٤مًمقضم  طمسم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ ؿمبػم أمح

 ٤مير داراًمٕمٚمقم زيمري٤م، ضمٜمقب إومري٘مٞمأؾمت٤مذ احلدي٨م وُمد
 

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وسمام أن اًمٕم٘م٤مئد ُمـ  وم٢مهن٤م ُمدار اًمٜمج٤مة أسمد أسمديـ، يسع أطمدا إٟمٙم٤مر أمهٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد، ٓ

ؾم٤مًم٦م واًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت واًمر ؾ اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمدَ ومّمَّ  إهداف إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م،

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئدة ُمرات يمثػمة وسم٠ممهٞم٦م ىمّمقى.

ؤٟم٤م يمتب٤م يمثػمة طمقل هذا اعمقوقع اهل٤مم اخلٓمػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد، أوضمزوا أو ىمد قمٛمؾ قمٚمام

ُمـ سملم هذه اًمٙمت٥م  «اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ومّمٚمقا ومٞمٝم٤م قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م. وًم٘مل يمت٤مب

ذ ٓ ظمالف ذم أؾمس اًمٕم٘م٤مئد وأصقل ُمس٤مئٚمٝم٤م، وإٟمام اخلالف ىمبقٓ مل يٚم٘مف همػمه ُمـ اًمٙمت٥م؛ إ

 ي٦م ًمٗمٔمل ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من،يدذم ومروقمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م، وظم٤مص٦ًم اخلالف سملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمر

 وأُم٤م ُم٤مومٞمف ظمالف ُمٕمٜمقي سملم اًمٗمري٘ملم ومٚمؿ يرد ومٞمف ٟمص وشمٍميح.

قمٚمٞمف  ومٕمٛمؾ اًمٕمٚمامء ذم يمؾ ـمب٘م٦م وقمٝمد ٤مء هذا اًمٙمت٤مب خمتٍما وضم٤مُمٕم٤م،وطمٞم٨م ضم

وٟم٘مؾ اًمٙمت٤مب إمم ًمٖم٤مت خمتٚمٗم٦م، ومتجد قمٚمٞمف قمنمات اًمنموح ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ذوطم٤م قمدة،

 وإردي٦م وهمػممه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت.

ضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم شمقوٞمح اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب سمٙمؾ سمسط ويم٤مٟم٧م احل٤م

عمب٤مطم٨م شم٘مرأ ا وإٟمام اؿمتدت احل٤مضم٦م إًمٞمف ٕن ـمب٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمسٝم٤م ٓ وشمٗمّمٞمؾ ًمٚمٜم٤مس،

ومْمال قمـ اًمرد قمغم أدًم٦م وقم٘م٤مئد أهؾ اًمب٤مـمؾ ويمِمػ  اخل٤مص٦م سمٕم٘م٤مئده٤م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، اًمالزُم٦م

 ؿمبٝم٤مهتؿ، ومٙمثػم ُمٜم٤م جيٝمؾ قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م.

ضمزى اهلل ؿمٞمخٜم٤م طمرضة إؾمت٤مذ اعمٗمتل رو٤مء احلؼ طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه، اًمذي قمٛمؾ 

ؿمٖمػ ووًمف قمٔمٞمؿ هبذا اًمٗمـ ؿم٠من وًمٚمِمٞمخ  ،«اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» ذطم٤م ىمٞمام وُمٗمّمال قمغم

س هذه اعم٤مدة ؾمٜمقات وؾمٜمقات. ؾ ُم٤م ُأمجَِؾ ومٞمف، واؾمتدل  همػمه ُمـ اًمٗمٜمقن. وؾمبؼ أن درَّ ومٗمّمَّ
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قمغم ُم٤م اطمت٤مج إمم آؾمتدٓل، يمام طم٤مول ذَح ُم٤م يتٕمٚمؼ هبذا اعمقوقع ُمـ اعمس٤مئؾ، ومل َيُٗمتُْف 

 .اًمرد قمغم قم٘م٤مئد اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م وؿمبٝم٤مهت٤م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م

طمف هٜم٤م أٟمٜم٤م ذم همٜمك قمـ هد ومروع اًمٕم٘م٤مئد وضمزئٞم٤مهت٤م قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس؛ ومم٤م جي٥م ذ

وم٢مهن٤م قمغم هم٤مي٦م ُمـ  وظم٤مص٦م ُمس٠مًم٦م صٗم٤مت اًمب٤مري؛ وم٢من يمثػما ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٗمقق ومٝمَٛمٝمؿ وشمّمقَرهؿ،

اًمّمٕمقسم٦م واًمٕمن، ومٙمام أن ذات اهلل شمٕم٤ممم وراء اًمقراء، يمذًمؽ صٗم٤مشمف ؾمبح٤مٟمف وراء اًمقراء، و 

ىمٞم٤مؾمٝم٤م قمغم صٗم٤مت اعمخٚمقق والل ُمبلم. وقمٚمٞمف اظمت٤مر اعمت٘مدُمقن ذم هذا اًمب٤مب  إٟمٙم٤مره٤م أو

اًمتٗمقيض دون همػمه، وأُم٤م اعمت٠مظمرون وم٘مد محٚمٝمؿ شم٠مويالت ؾمٗمٝم٤مء إطمالم اًمب٤مـمٚم٦م إمم شم٠مويٚمٝم٤م 

 ٤م قمغم قم٘م٤مئد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.شم٠مويال يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف ؾمبح٤مٟمف وذًمؽ طمٗم٤مفمً 

ؿ وم٘مْمٞم٦م سمٚمٖم٧م ُمـ اًمدىم٦م واخلٓمقرة يمؾ ُمبٚمغ، ٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝموأُم٤م ُمِم٤مضمرات اًمّمح

ومتجد اًمٗمرق اًمب٤مـمٚم٦م واًمزائٖم٦م يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ُمدت ًمس٤مهن٤م سم٤مًمسقء إمم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 

ُمـ  يمؾَّ  وظم٤مص٦م اؾمتٝمدف اًمت٤مريُخ  قمٜمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم رواي٤مت اًمٙمذاسملم أو اًمرواومض اًمب٤مـمٚم٦م،

 وىمٝمر أقمداء اًمديـ. ؾمخره اهلل شمٕم٤ممم خلدُم٦م اإلؾمالم،

ؾمػ! حي٤مول اًمبٕمض إي٘م٤مع اًمٜم٤مس ُمـ اًمبداي٦م ذم ومروع اًمٕم٘م٤مئد وضمزئٞم٤مهت٤م اعمٕم٘مدة ي٤م ًمأل

سمد طمٞمٜمئذ أن ينمح أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ُمقىمٗمٝمؿ  اعم٤مئٚم٦م قمـ ُمقىمػ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ومال

 ورأهيؿ.

وىمد درؾمٜم٤م قم٘م٤مئد اًمسٚمٗمٞملم سمٙمؾ إٟمّم٤مف وطمٞم٤مد ذم هذا اًمٙمت٤مب قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف، و 

ًمٓمح٤موي٦م اًمِمٝمػم سم٘مٚمؿ أطمد اًمٕمٚمامء إطمٜم٤مف اعمزقمقُملم وهق اسمـ أيب ظم٤مص٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة ا

اًمٕمز. وذطمف هذا يتْمٛمـ يمثػما مم٤م يٕم٤مرض إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م. وطم٤مول اًمٙمت٤مب ذم ؾمت٤مر 

طم٤مول اًمٙمت٤مب  ا ًمٚمٖم٤مي٦م سمٙمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ،وشم٠مصمرً  «اسمـ أيب اًمٕمز» ُمـ

 ٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م يم٠مهن٤م مم٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م.قمرض شمٗمرداهتام اعمٜم٤موئ٦م عم

وسمام أن ذًمؽ ص٤مدف هقى اًمسٚمٗمٞملم ورو٤مهؿ، وم٘م٤مم همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمسٚمٗمٞملم 

سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمنمح وحتِمٞمتف وذطمف و ٟمنمه سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت قمنمات 

اًمالطم٘م٦م  «احلٜمٗمل» همؽم سمٕمض قمٚمامء إطمٜم٤مف سمٙمٚمٛم٦موا ومل يدظمر ضمٝمدا ذم إظمراضمف. اعمرات،

ومٚمخّمقا ذطمف وشمرمجقه، واقمتؼموا ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب مم٤م شمٗمرد سمف اًمٕمالُم٦م  ٓؾمؿ اسمـ أيب اًمٕمز،

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمذهب٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم طملم أن اسمـ أيب اًمٕمز ؾم٤مق يمالم اًمٕمالُم٦م اسمـ 
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ُمقوٕم٤م. وطم٤مصؾ اًم٘مقل أن اًمّمٞم٧م اًمذي ٟم٤مًمف  (12شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ٟمحق )

اًمٙمت٤مب يرضمع إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ ٟمّمقص اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ومم٤م يبٕم٨م قمغم اًمٕمج٥م أن اسمـ أيب 

 ذم ذطمف يمٚمف.  اًمٕمز مل يسِؿ أطمدا ُمٜمٝمام

وشمقصؾ إمم أن   وىم٤مم أطمد قمٚمامء اًمسٚمٗمٞم٦م سمجٛمع ُمّم٤مدر ذح اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل،

ُمّم٤مدر اسمـ أيب اًمٕمز ) (ُمقوٕم٤م.1سمـ شمٞمٛمٞم٦م واحل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم)اعم١مًمػ ؾم٤مق ٟمّمقص اًمٕمالُم٦م ا

 ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م. إقمداد: اًمديمتقر قمبداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ قمكم آل قمبد اًمٚمٓمٞمػ(.

وٟمبف إؾمت٤مذ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف قمغم ذح اسمـ أيب اًمٕمز قمغم إظمٓم٤مء اًمقاردة ومٞمف، وشمٕم٘مبف ذم 

      قمدة ُمقاوع شمٕم٘مب٤مت قمٚمٛمٞم٦م.

ذا، وصمٛم٦م ُمب٤مطم٨م أظمرى يمثػمة يٙمتٗمل ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سمام ؾمٛمٕمقه ُمـ همػمهؿ، ويٕمتٛمدون ه

و ردَّ إؾمت٤مُذ ذم  وُمٜمٝم٤م ىمْمٞم٦م ُمِم٤مضمرات اًمّمح٤مسم٦م. قمغم اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ويسقىمقهن٤م.

قمغم اًمٓمٕمقن اعمقضمٝم٦م إمم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓم٤مهرة ُمـ  -اًمٙمت٤مب طمٞم٨م ورد ذيمر اًمّمح٤مسم٦م

ا يم مم٤م يِمٙمؾ ُمٕمٚماًم ذم  ٤مومٞم٤م ؿم٤مومٞم٤م ُمِمٗمققًم٤م سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم،اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ردًّ

 اًمٓمريؼ ًمٙمؾ ُمـ اسمتٖمك ـمريؼ احلؼ ُمـ همػم قمّمبٞم٦م وهقى.

جيده٤م اًم٘م٤مرئ ذم  وقمالوة قمغم ذًمؽ يتْمٛمـ هذا اًمنمح يمثػًما ُمـ اًممزم واًمٞمقاىمٞم٧م،

احلؼ  وأدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب حلرضة إؾمت٤مذ اعمٗمتل/رو٤مء صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٤مب.

طمٗمٔمف اهلل وعمرشمبف اًمِمٞمخ حمٛمد قمثامن ؾمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمج٤مًة ذم أظمرة وذظمًرا ومٞمٝم٤م؛ وم٘مد سمذل 

سم٤مرك اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٛمر اًمِمٞمخ و قمٚمٛمف  همٜمك ٕهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمف، ٓ ضمٝمقدا ُمْمٜمٞم٦م ذم إقمداد ُم٤م

ويمت٥م جل٤مُمٕمتٜم٤م وهمػمه٤م ُمـ  وأدام قمٚمٞمٜم٤م فمٚمف اًمقارث ذم صح٦م وقم٤مومٞم٦م ـمقيال، وقمٛمٚمف،

وضمٕمٚمف ُمٜمج٤مة ذم أظمرة ًمٙمؾ ُمـ ًمف صٚم٦م  ٤مُمٕم٤مت اًمتقومٞمؼ ًمألقمامل اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيمثر وم٠ميمثر.اجل

 سمت٠مًمٞمٗمف.

 صبر أمحد السالوجي ظفا اهلل ظنه          

 1/مج٤مدى إومم2 121هـ;ومؼمايرم 
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

تصدير
 / طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم٤مد احِلج٤ميبؾمجَّ حمٛمد  اًمِمٞمخومْمٞمٚم٦م  سم٘مٚمؿ

سم٤ميمست٤من سمداراًمٕمٚمقم ٟمرؿمؽ سمٛمديٜم٦م ُمردان، دم احلدي٨م اًمٜمبقيِّ ظم٤م
 

ِه قمـ إُمث٤مل  ؾمقاه، ُم٤م قمـ يمؾِّ  اًمٖمٜملِّ  هن٤مي٦م، اًمب٤مىمل سمال سمداي٦م، هلل اًم٘مديؿ سمال احلٛمد اعُمٜمزَّ

اعمريِد  وضم٤مئٍز وحُم٤مٍل، اًمٕم٤مملِ سمٙمؾ واضم٥ٍم  ذم اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل، اًمقاطمدِ  وإؿمب٤مه،

وَدلَّ قمغم  اًمذي طَمَج٥م اًمٕم٘مقَل قمـ إدراك ذاشمف، ٘م٤مدِر قمغم مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت،اًم جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت،

وشمٕم٤ممٰم قمـ  وؿمقائ٥م اًمٜمَْ٘مص وؾِمامشمف، وضَمؾَّ قمـ ؿُمَبف اًمتٕمٓمٞمؾ، وضمقده سمَِٛمّمٜمُققم٤مشمف وصٗم٤مشمف،

واًمسالم قمغم أومْمؾ  واًمّمالة ،(١١الشورى: ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّٱاعمثٞمؾ واًمٜمٔمػم

ِد سم٤معمٕمجزات اًمب٤مهرات،دٟم٤م واعمرؾمٚملم ؾمٞمِّ  ء٤مإٟمبٞم وأصح٤مسمف  وقمغم آًمف اًمٙمرام، حمٛمٍد اعم١ميَّ

 واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤مٍن قمغم اًمدوام. اًمِٕمٔم٤مم،

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم »وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  أُم٤م سمٕمُد:

 (.12)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:.شاحلؼ، ٓ يرضهؿ ُمـ ظمذهلؿ، طمتك ي٠ميت أُمر اهلل وهؿ يمذًمؽ

حيٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ قُمدوًُمف، يٜمٗمقن »: أيًْم٤م وُروي قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .(ىمؿ:، رذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر).شقمٜمف حتريػ اًمٖم٤مًملم، واٟمتح٤مل اعمبٓمٚملم، وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم

وهؿ اعمراد سم٤مًمسقاد  ٦م واجلامقم٦م،ويّمدق احلديث٤من مت٤مًُم٤م قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة أهؾ اًمسٜمَّ 

٤م وم٢مذا رأيتؿ اظمتالومً ، تل ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦مأُمَّ  إنَّ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف إقمٔمؿ

 (.2)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: .شإقمٔمؿ ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمسقاد

 إنَّ » ىم٤مل: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل أنَّ  ريض اهلل قمٜمٝمام: اهلل سمـ قمٛمر وورد قمـ قمبد

 اهلل ُمع اجلامقم٦م، ويدُ  قمغم والًم٦م، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د٦َم حمٛمأُمَّ  :أو ىم٤مل جيٛمع أُّمتل اهلل ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
.شإمم اًمٜم٤مر ذَّ ؿَم  ذَّ وُمـ ؿَم 

(1) 
 وىمد شمٙم٤مصمرْت ـمُرُق هذه اًمرواي٦م طمتك سمٚمٖم٧ْم َُمْبٚمَغ اًمتقاشمرقمٜمد

٘ملم.  اعمح٘مِّ

 وٓ ب٤مع ُم٤م قمٚمٞمف أيمثر أهؾ اإليامن ُمتك وىمع آظمتالف.٦م إمم اشمِّ وذم احلديثلم إرؿم٤مد إُمَّ 

 ٦م أشمب٤مع اعمذاه٥م إرسمٕم٦مواعم٤مشمريديَّ  ٦م اهلداي٦م هؿ إؿم٤مقمرةأئٛمَّ  أهؾ اإليامن ومجٝمقر أيمثر أنَّ  ؿمؽَّ 

 اعمتقارصم٦م.

وم٠مُم٤م اًمٗمرىم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمسبٕمقن ومٝمل أهؾ » رمحف اهلل :اًمبٖمداديُّ  اًم٘م٤مهر ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد

 ْمٚمٞمٌؾ وٓوًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمٜمٝم٤م شم، ٦م واجلامقم٦م ُمـ ومري٘مل اًمرأي واحلدي٨م...اًمسٜمَّ 

٦م وؾمقاُده٤م إقمٔمؿ ُمـ إُمَّ  اجلٛمٚم٦م مجٝمقرُ  هودظمؾ ذم هذ، وهؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م... ،شمٗمسٞمٌؼ 

، )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق.«وأهؾ اًمٔمقاهر واًمثقريِّ  وإوزاقملِّ  وأيب طمٜمٞمٗم٦م أصح٤مب ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕملِّ 

 (.1ص

اعمتٙمٚمِّٛمقن » :رمحف اهلل اًمديـ اًمُسبْٙملُّ  ٦م اعمتٙمٚمِّؿ اًمٗم٘مٞمف إصقزمُّ شم٘ملُّ وىم٤مل اإلُم٤مم احلجَّ 

همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م  إطمدامه٤م: واومؽمىمقا صمالث ومَِرق، سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُمًٕم٤م، أي اًمٕمٚمَؿ اإلهلٰلَّ ـمٚمبقه 

 ُم٤م واًمث٤مًمث٦م: ٦ُم.وهؿ احلََِمقيَّ  همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م اًمٜم٘مؾ، واًمث٤مٟمٞم٦م: وهؿ اعمٕمتزًم٦م. ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مؾ،

، ٦م...وهؿ إؿمٕمريَّ  ،ءاقمغم طمدٍّ ؾمقسمؾ سم٘مل إُمران َُمْرقِمٞمَّلْم قمٜمدهؿ  همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمدمه٤م،

ٓمقن ذم ذًمؽ،إؿمٕمريَّ  واًمٗمرىم٦م ٦م ٦م واحلٜمٗمٞمَّ ٦م واعم٤مًمٙمٞمَّ وهؿ اًمٖم٤مًمبقن ُمـ اًمِم٤مومٕمٞمَّ  ٦م هؿ اعمتقؾمِّ

 (.2ص، )اًمسٞمػ اًمّم٘مٞمؾ ًمإلُم٤مم اًمسبٙمل.«ئراًمٜم٤مس٤موؾم ء احلٜم٤مسمٚم٦موومْمال

 ٦م صمالصم٦م:ـمقآئػ أهؾ اًمسٜمَّ » :رمحف اهلل اًمب٤مىمل اًمبٕمكم احلٜمبكمُّ  وىم٤مل اإلُم٤مم شم٘ملُّ اًمديـ قمبدُ 

 (.، ص)اًمٕملم وإصمر ذم قم٘م٤مئد أهؾ إصمر.«٦مأؿم٤مقمرة وطمٜم٤مسمٚم٦م وُم٤مشمريديَّ 

 ٦م،إصََمِريَّ  ٦م واجلامقم٦م صمالُث ومَِرق:أهؾ اًمسٜمَّ » :رمحف اهلل وىم٤مل اإلُم٤مم اًمَسٗم٤مِريٜمل احلٜمبكمُّ 

 رمحف اهلل ـ إؿمٕمريُّ احلس وإُم٤مُُمٝمؿ أسمق ٦م،وإؿمٕمريَّ  ريض اهلل قمٜمف وإُم٤مُُمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمبؾ
اًمب٤مب ُٟم٘مقل يمثػمٌة  وذم هذا(. /1 ٦م)ًمقاُمع إٟمقاراًمبٝمٞمَّ .«ُمٜمّمقر اعم٤مشمريديُّ  وإُم٤مُُمٝمؿ أسمق ٦م،واعم٤مشمريديَّ 

 رضسمٜم٤م قمٜمٝم٤م اًمّمٗمَح ظمِمٞم٦َم اإلـم٤مًم٦م.

ون قمـ أهؾ اًمسٜمَّ أهنَّ  ٦مٚمِع قمغم يمالم إئٛمَّ وىمد َيْٚمَحظ اعمُٓمَّ   ،ؿ إؿم٤مقمرة٤م سم٠مهنَّ ٦م طمٞمٜمً ؿ ُيٕمؼمِّ

                                                 
ذم  رمحف اهللي اهلل اًمّمديؼ اًمُٖمامر ُم٦م قمبدؿمٞمخ ؿمٞمقظمٜم٤م اًمٕمالَّ  ُمٜمٝمؿ: صملم،أسمٚمغ ـمرىَمف إمم اًمتقاشمرقمديٌد ُمـ اعمحدِّ  (1)

.«ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٚمٛمع»و «آسمتٝم٤مج ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمٜمٝم٤مج» يمت٤مسمٞمف:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وطمٞمٜم٤ًم آظمر  ؿ أهؾ احلدي٨م وإؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدّي٦م،وطمٞمٜم٤ًم سم٠مهنَّ  ٦م،ؿ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ وطمٞمٜم٤ًم سم٠مهنَّ 

 يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: أيمثر ُع قمب٤مرٍة ٓوهذا ذم اًمقاىمع شمٜمقُّ  وأهؾ إصمر وإؿم٤مقمرة. ٦مؿ اًمّمقومٞمَّ سم٠مهنَّ 

 ك وطمسٜمُؽ واطمدقمب٤مراشمٜم٤م ؿمتَّ 

 .وومروٍع ٓأصقلٍ  ئؼ،٤مئؼ ٓطم٘ما٦م اظمتالُف ـمرُسٜمِّٞمَّ آظمتالف سملم هذه اعمدارس اًم ٕنَّ 

ٗمُؼ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم ِمتٛمؾ قمغم ُمدارَس وَمْرقِمٞم٦َّم شمتَّ يواجلامقم٦م  ٦مُمذه٥َم أهؾ اًمسٜمَّ  أنَّ  أظمرى: وسمٕمب٤مرةٍ 

أوذم شمرضمٞمح  ٦م،صمؿ ختتٚمػ ذم سمٕمض اعمٜم٤مه٩م اًمتٗمّمٞمٚمٞمَّ  ٦م إَِصٞمٚم٦م،واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞمَّ  اعمٜمٝم٩م اًمٕم٤ممِّ 

وإمم اظمتالٍف  ٦م،مم٤م يرضمع إمم اظمتالٍف ًمٗمٔمكٍّ شم٤مرًة،ٞمَّ اًمٔمٜمِّ  ٦مئؾ آضمتٝم٤مديَّ ٤معمسىمقٍل قمغم آظمَر ذم ا

 ف ٓيبٜمل قمٚمٞمف شمْمٚمٞمٌؾ وٓشمبديٌع.إٓ أٟمَّ  طم٘مٞم٘ملٍّ أظمرى،

 :ةة بني األصاظرة واداتريدي  فسات زمنو  

 طمٞم٨م ىم٦مٍ يرضمع إمم ُمراطمَؾ خمتٚمٗم٦ٍم ذم أزُمٜم٦ٍم ُمتٗمرِّ  ذم داظمؾ أهؾ اًمسٜم٦م وهذا آظمتالف

ْت قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م، دٌة شمٗم٤موُت  ٦مٌ ُمراطمُؾ زُمٜمٞمَّ  ٦م٦ًم قمغم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ وظم٤مصَّ  َُمرَّ ُمتٕمدِّ

 وهذا اًمت٘مسٞمؿ ويٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت ُمـ اًمسٓمقر، شمبًٕم٤م ٕؾمب٤مب خمتٚمٗم٦ٍم، سمٞمٜمٝمام اًمٕمالىم٦م

 اًمزُمٜملُّ اؾمت٘مرائلٌّ أهمٚمبلٌّ ًمٞمس قم٘مٚمٞم٤ًّم حُمَتَّاًم.

  :مرحلة التكوين -1

ض أطمدمه٤م ٔظمر هذه اعمرطمٚم٦م ًمٙمؾ واطمٍد ُمٜمٝمامو  إجي٤مسًم٤م أو ؾمٚمًب٤م، قمغم طمدٍة ُمـ همػم شمٕمرُّ

 ويم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع أصاًل. وىمد يرضمع ذًمؽ إمم قمدم ُمٕمروم٦م أطمدمه٤م سم٤مٔظمر

 شم٘مريًب٤م. ًمٚمٝمجرة( 22...2واًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس)

 :مرحلة التباين -1

 خم٤مًمًٗم٤م ٦م ذم يمتبٝمؿ سمقصٗمف ُمذهًب٤م٦م عمذه٥م إؿمٕمريَّ ٟم٘مُؾ اعم٤مشمريديَّ  وذم هذه اعمرطمٚم٦م فمٝمر

سمؾ ىمد ُيقَرد أطمٞم٤مًٟم٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ذيمر أهؾ اًمسٜم٦م  بف ذم ُمقاوَع،ُمع ٟم٘مده أو شمٕم٘مُّ  أوشمٚمٛمٞمًح٤م، شمٍمحًي٤م

 «أصقل اًمديـ» ُيرى أطمٞم٤مًٟم٤م ذم يمت٤مب يمام ىمد ف ًمٞمس ُمـ ُمدارس أهؾ اًمسٜم٦م!!ويم٠مٟمَّ  واجلامقم٦م،
 رمحف اهلل ويُمت٥ُِم اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أيب اعمٕملم اًمٜمََّسِٗملِّ  (،)ت: اًمبزدويِّ  ًمٞمنًمإلُم٤مم أيب ا

ويُمت٥ُِم ، «وسمحر اًمٙمالم ذم ىمقاقمداًمتقطمٞمد، واًمتٛمٝمٞمد شمبٍمةإدًّم٦م،» اًمثالصم٦ِم ُمـ (2)ت:
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 اًمٙمٗم٤مي٦م ُمـ اهلداي٦م،» اًمثالصم٦ِم ُمـ (2)ت: رمحف اهلل اًمديـ اًمّم٤مسمقينِّ  ؾ ٟمقراإلُم٤مم اعمبجَّ 

ٗمقا ٦ماًمذيـ صٜمَّ ٦م اعم٤مشمريديَّ وهمػمهؿ ُمـ أئٛمَّ  «ء٤مواعمٜمت٘مك ُمـ قمّمٛم٦مإٟمبٞم ذم أصقل اًمديـ، اًمبداي٦مو

ه٦م ُمـ اًمزُمـ.  ذم شمٚمؽ اًمؼُمْ

 :ةأشباب االختالف بني األصاظرة واداتريدي  

ي٤مر، وًمذًمؽ أؾمب٤مٌب يمثػمة: ويمثرة آومؽماءات قمغم  يّمؾ ُمـ اًمٙمت٥م، وىِمٚم٦َّم ُم٤م ُمـ سُمْٕمد اًمدِّ

يستحؼ دراؾم٦م  ء هلؿ إمم همػم ذًمؽ مم٤ماذم شمٚمؽ احِلْ٘مب٦م ُمـ أـمراف ؿمديدة اًمِٕمد ٦مؿمٕمريَّ اًمس٤مدات إ

.٦مً ٦ًمُمست٘مٚمَّ شم٤مرخيٞمَّ 
(1) 

يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمرطمٚم٦م  ودم٤موزه اًمٗمري٘م٤من هيًٕم٤م، وًمٙمـ مل َيْٚمَب٨ْم هذا إُمر أن شمالؿمك،

 اًمس٤مدس وذم اًم٘مرن ويم٤مٟم٧م هذه اعمرطمٚم٦م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس، اًمت٤مًمٞم٦م.

(2...22) .شم٘مريًب٤م 

- مرحلة التفاهم: 

 ٟم٤مت ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م،ٌن ُمـ ُمٙمقَّ يمالًّ ُمٜمٝمام ُمٙمقَّ  وومٞمٝم٤م شَمقاوَمؼ اًمٗمري٘م٤من قمغم أنَّ 

 ُيتبع سم٤مًمٜم٘مد وىمد ٦م،سمقصٗمف رأًي٤م ُمـ آراء ُمذه٥م أهؾ اًمسٜمَّ  ومّم٤مر أطمدمه٤م يٜم٘مؾ ُمذه٥م أظمر

ُم٦م أيب اًمؼميم٤مت يمام ُيرى ذم يمت٥م اإلُم٤مم اًمٕمالَّ  شمِمٜمٞمٍع، وٓ ُمـ همػم شمِمديدٍ  ٥م اًمٕمٚمٛملِّ واًمتٕم٘مُّ 

ويم٤مٟم٧م  ،«ذم آقمت٘م٤مد آقمتامد» وذطمف «ئد٤مقمٛمدة اًمٕم٘م»ُمـ  (12)ت: رمحف اهلل َسٗملِّ اًمٜمَّ 

 ًمٚمٝمجرة(. 22...22) هذه اعمرطمٚم٦م ذم اًم٘مرن اًمس٤مسمع

- مرحلة اَدْزج: 

ر اظمتٞم٤مر سمٕمض أشمب٤مع أطمدمه٤م ًمبٕمض ويمثُ  وومٞمٝم٤م ازداد اًمتقاوُمؼ سمؾ اًمتداظُمؾ ذم اعمذهبلم،

يٗمِ٘مد يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام  طمتك يم٤مد أو ِدوم٤مقِمف قمٜمف، أو ذطمف ًمٙمت٤مٍب ُمـ يُمُتبف، آراء اعمذه٥م أظمر،

 ْت هذه اعمرطمٚم٦ُم ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ إمم اًمٕم٤مذواُمتدَّ  ـم٤مسمَ٘مف اخل٤مصَّ سمف اعمٛمٞمَِّز ًمف قمـ أظمر،

                                                 
 أمحد ًمٚمِمٞمخ قم٤مسمد «جريِّ ذم اًم٘مرن اًمس٤مدس اهل اعم٤مشمريديُّ  اًمٗمٙمر اًمٙمالُملُّ »وىمد فمٝمر ذم اًمٕمٍم اًم٘مري٥م يمت٤مب  (1)

٤م سمٕمُد.وٓزال اعمج٤مُل واؾمٕمً  اًمري٤مطملم، ـمبع ُمـ دار اًمٙمردي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(22...1222 )ًمث٤مُمـ إمم يقُمٜم٤م شمٕمٛمٞماًم سم٤مًمٕمٛمقم ُمـ اًم٘مرن ا أو، ًمٚمٝمجرة (22.)اًمٞمقم... 

بٙملُّ )ت: ئؾ اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ٤م٦ًم ذم اعمسُمٜمٔمقُم٦ًم ُٟمقٟمِٞمَّ  (هـوومٞمٝم٤م ٟمٔمؿ اإلُم٤مم اًمت٤مج اًمسُّ

بٙملُّ  ٤م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م،٤م همػم ُم١مصمِّرة ذم يمقهنام مجٞمٕمً ُمبٞمِّٜم٤ّم أهنَّ  اعمذهب٤من، وصٜمَّػ اًمت٤مج اًمسُّ

ح ومٞمف  «اًمسٞمػ اعمِمٝمقر ذم ذح قم٘مٞمدة أيب ُمٜمّمقر» يمت٤مسَمف وهق أؿمٕمريُّ اعمذه٥مٟمُٗمسف  َذَ

. ؼ قم٘مٞمدة ُمٜمسقسم٦ًم ُمـ طمٞم٨م شمّمٜمٞمُٗمٝم٤م إمم اإلُم٤مم اعم٤مشُمريديِّ ح اعمح٘مِّ  اًمث٤مين اإلُم٤مُم اًمتَّْٗمَت٤مَزاينُّ  وَذَ

ـَ اًمٕم٘م ٦موإن يم٤من أىمرب إمم إؿمٕمريَّ  وًمف اظمتٞم٤مراٌت ُمـ اعمذهبلم، (1)ت  ٦م ئد اًمٜمسٗمٞمَّ ٤مُمت

ـٌ ُمِمٝمقر ذم ُمذه٥م اعم٤مشمريديَّ  (،)تأيب طمٗمص اًمٜمسٗملَّ  ًمإلُم٤مم ح اًمِٕمزُّ سمـ  ٦م.وهق ُمت وَذَ

 ٦م،ئد اعم٤مشُمريديَّ ٤مذم قم٘م «سمدء إُم٤مزم»ُمٜمٔمقُم٦َم  وهق أؿمٕمرّي ذم درج اعمٕم٤مزم  (هـ 1)ت: مُج٤مقم٦م

 ف.وًمٞمس هذا حمٚمُّ  ُٕمف،إمم همػم ذًمؽ مم٤م يٓمقل شمتبُّ 

- ةئل االختالفو  امرحلة إيضاح ادس: 

ـَ اعمرطمٚم٦م اًمتل ىمبٚمٝم٤م، ٦م،وهذه اعمرطمٚم٦م ًمٞمس٧م ُمست٘مٚمَّ  طمٞم٨م يم٤مد  سمؾ هل ُمٜمدرضم٦ٌم وٛم

ئؾ آظمتالف ٤موم٤مطمتِٞم٩م إمم سمٞم٤من ُمس يمام ؾمٚمػ اعمذهب٤من يٗمِ٘مد يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ـم٤مسمَٕمف اخل٤مصَّ 

شم٘مريًب٤م. (ًمٚمٝمجرة 22...1122ويم٤من ذًمؽ ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ واحل٤مدي قمنم) اًمقاىمٕم٦م سمٞمٜمٝمام.
 (1)

 

 :فة فوهاوالكتب ادًل   ةة بني األصاظرة واداتريدي  ئل اخلالفو  ظدُد ادسا

 ُم٦م اعمٗمنِّ اًمِمٞمخ اًمٕمالَّ  ُمٜمٝمؿ: ،ئؾ اخلالف سمحقصم٤ًم ُُمْٗمَردةً ٤مُء إليْم٤مح ُمسوىمد صٜمَّػ اًمٕمٚمام

ئؾ اًمتل وىمع ٤مذم سمٞم٤من اعمس ئداومجع اًمٗمق ئداٟمٔمؿ اًمٗمر» وًمف، (هـ)ت اًمرطمٞمؿ ؿمٞمخ َزاَده قمبد

 ٦مً سمح٨م ومٞمف قمـ أرسمٕملم ُمس٠مًم٦ًم ظمالومٞمَّ  ،«ئد٤م٦م ذم اًمٕم٘م٦م وإؿمٕمريَّ اعم٤مشمريديَّ  آظمتالف ومٞمٝم٤م سملم

شم٘مريًب٤م ،ت: ُم٦م أسمق قَمَذسَم٦مويمذا اًمِمٞمخ اًمٕمالَّ  سمٞمٜمٝمام(11هـ) ، ٦م ومٞماماًمروو٦م اًمبٝمٞمَّ »وًمف يمت٤مب 

سملم ُمسآئؾ آظمتالف »وًمف: ، ُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ يمامل سم٤مؿم٤مواًمٕمالَّ  ،«٦مسملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ 

طَمف اًمٕمالَّ  سمح٨م ومٞمف قمـ اصمٜمتل قمنمة ُمس٠مًم٦م، ،«٦مإؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ  ؼ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمدوَذَ  ُم٦ُم اعمح٘مِّ

 شمٕم٤ممم. طمٗمٔمف اهلل وُمقدة

                                                 
اسمـ أيب  ًمٚمٕمالُم٦م اًمٙمبػم «ئداذم ومٜمقن اًمٗمق ئد٤مقم٘مقد اًمٕم٘م» ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمديمتقرمحزه سمٙمري ًمٙمت٤مب اٟمٔمر: (1)

شمٖمٞمػم وزي٤مدات.ُمع  دن.إر اًمٗمتح، اعمٜمِمقر ُمـ دار (هـ)ت اعمٕمروف سم٢مُم٤مم زاده سمٙمر اًمبخ٤مريِّ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َـّ  ؼ هق ُم٤م وًمٙم ء )ُمـ قمٚمام رمحف اهلل ُم٦م يمامل اًمديـ أمحد اًمبٞم٤ميضُّ ىم٤مل اًمٕمالَّ  اًم٘مقل اعمح٘مَّ

 .آظمتالف سمٞمٜمٝمام ذم مخسلم ُمس٠مًم٦م إنَّ  :٤مأيًْم  ده اإلُم٤مُم اًمٙمقصمريُّ وأيَّ  اًم٘مرن احل٤مدي قمنم(،

ومٝمذه مخسقن » ئاًل ذم إظمػم:٤مصٗمح٦م ىم إمم  ُمـ  «إؿم٤مرات اعمرام»طمٞم٨م ذيمره اًمبٞم٤ميضُّ ذم 

 مجٝمقرُ  وظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م ٦م،٦م اعم٤مشمريديَّ مُجٝمقر احلٜمٗمٞمَّ  ذه٥م إًمٞمٝم٤م ٦م،ذم اًمتٗم٤مريع اًمٙمالُمٞمَّ  ٦مً ظمالومٞمَّ  ُمس٠مًم٦مً 

يٙمقن  «٦مأهؾ اًمسٜمَّ »ف ُمتك أـمٚم٘م٧م يمٚمٛم٦م وسم٤مجلٛمٚم٦م،أٟمَّ زُمزم(.  ، ط: ص، رات اعمرامإؿم٤م )اٟمٔمر:.«إؿم٤مقمرة

 ٦م.اعمراد هب٤م هؿ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ 

 :تفنود صبهة  

 وأيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريديِّ  ٦م ىمبؾ أيب احلسـ إؿمٕمريِّ وأيـ هؿ أهؾ اًمسٜمَّ  ىمد ُي٘م٤مل: ٟمٕمؿ،

ام ُمٜمٝم٩ٌم ذم ٦م أهنَّ ٦م واعم٤مشمريديَّ اعم٘مّمقد ُمـ إؿمٕمريَّ  وم٤مجلقاب أنَّ  واجلامقم٦م ىم٤مـمب٦ًم؟ إُم٤مُمل أهؾ اًمسٜم٦م

ر سمقضمقد وهذا همػم ُمتّمقَّ  وٟمٗمل ُم٤م َداظَمٚمٝم٤م ُمـ َزْيٍغ وسمَِدٍع، ئد اًمسٚمػ،٤ماًمدوم٤مع واحِلٗم٤مظ قمغم قم٘م

ا خيٗمك، ٓ يمام، ؿغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمَّ ص طمرضة اًمٜمبلِّ  وهؿ  ذم قمٍم أصح٤مسمف، ويمذًمؽ ومٝمق ٟم٤مدٌر ضمدًّ

٦ٍم أو ٦م ًمٕمقارض ؾمٞم٤مؾمٞمَّ همٚمب٦م أهؾ اًمسٜمَّ  ر ُمع يسػمٟمام هق ُمتّمقَّ وإ ُمتٙم٤مصمرون وُمتٜم٤مسون،

٤م سمٕمد ويم٤من هذا ضمٚمٞمًّ .وسُمْٕمٍد قمـ هن٩م اًمسقاد وهمٚمب٦م أهؾ اًمب٤مـمؾ ٦ٍم أو همٞمبقسم٦ٍم،٦ٍم دٟمٞمقيَّ ُمّمٚمحٞمَّ 

رؤوس  سمؾ إنَّ  يٕمٜمل أسمًدا قمدَم فمٝمقر سمَِدع ووالٍٓت ومٞمٝم٤م، وهق ٓ اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمٗم٤موٚم٦م،

ٝم٤م عم٤م وَمَِم٧ْم وًمٙمٜمَّ  اًم٘مرون، ه٦م اعمٜمحروم٦م ىمد وىمٕم٧م وٛمـ هذَرق اإلؾمالُمٞمَّ اعمبتدقملم ٕيمؼم اًمٗمِ 

 يمٚمٛمُتٝم٤م َدقَم٧ِم احل٤مضم٦ُم ًمٚمردِّ قمٚمٞمٝم٤م سمٚمٖمتٝم٤م.

 :الفرق بني ادتابعة وادوافقة

 ٦م سمٕمد أيب احلسـ إؿمٕمريِّ وم٤مٕؿم٤مقمرة واعم٤مشمريديَّ  وهٜم٤م جي٥م اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمت٤مسمٕم٦م واعمقاوم٘م٦م،

وىمبؾ هذيـ اإلُم٤مُملم  إمم اًمٞمقم ُمت٤مسمٕمقن هلام وُمٜم٤موٚمقن قمـ ـمري٘مٝمام، وأيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريديِّ 

.ومٗمرٌق سملم اعمقاوم٘م٦م واعمت٤مسمٕم٦م اجلٚمٞمٚملم ُمقاوم٘مقن هلام،
(1)

 

 : بٙملُّ  مم٤م حيٙمٞمف ًمٜم٤م: يٕمٜمل واًمَده شم٘ملَّ اًمديـىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم »ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًمسُّ

                                                 
 «ُم١ممتر اًمِمٞمِم٤من»اعمٜمِمقر وٛمـ  ،ًمٚمِمٞمخ أٟمس اًمنموم٤مويِّ  «٦م واجلامقم٦ماعمذاه٥م إرسمٕم٦م هؿ أهؾ اًمسٜمَّ» ُم٘م٤مل: اٟمٔمر (1)

إردن. اعمبلم،  اًمٜمقر دار اًمٜم٤مذ: ًمٚمٝمجرة. 1قم٤مم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اهلل سمـ ُمٜمّمقر واومتتح سمذيمر قمبد «عمٕمتزًم٦مـمب٘م٤مت ا»ه وًم٘مد وىمٗم٧ُم ًمبٕمض اعمٕمتزًم٦م قمغم يمت٤مٍب ؾمامَّ »

ريض اهلل قمٜمف  ًّف ٤م ُمٜمف أٟمَّ فمٜمسمرأه اهلل ام وم٢مٟمَّ  ٥م؛وهذا هن٤مي٦م ذم اًمتٕمّمُّ  ىم٤مل: .«ُمٜمٝمؿ قمغم قم٘مٞمدهتؿ

 ُيٜمس٥م إمم اعمرء ُمـ ُمِمك قمغم ُِمٜمقاًمف.

وا أسم٤م هذا هلؿ ... وًمق شمؿَّ  ىمٚم٧ُم أٟم٤م ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم:  سمٙمٍر وقمٛمرَ  ًمٙم٤من ًمألؿم٤مقمرة أن يٕمدُّ

ريض اهلل قمٜمٝمام قمقن  ومٞمام ؿ قمـ قم٘مٞمدهتام وقم٘مٞمدة همػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مٕهنَّ  ذم مُجٚمتٝمؿ؛ يدَّ

 ،«أشمب٤مع اعمرء ُمـ دان سمٛمذهبف» وىم٤مل: ؿ،ومتبسَّ  حيٛمقن. وقمغم مِح٤مه٤م يٜمٍمون، ٤مه٤موإيَّ  يٜم٤موٚمقن،
٦م واعمقاوم٘م٦م سمقٌن ومبلم اعمت٤مسمٕم ُمـ اعمقاوم٘م٦م، ء اًمذي هق أظمصُّ ٤موىم٤مل سم٘مقًمف قمغم ؾمبٞمؾ اعمت٤مسمٕم٦م وآىمتٗم

 (./2 ٦م اًمٙمؼمى)ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞمَّ  .قمٔمٞمؿ

ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ُمقاوم٘مقن هلام  َُمـ سمٕمد أيب احلسـ وأيب ُمٜمّمقر سمؾ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل: إنَّ 

وًمذًمؽ  ٦م،بٕمقن هلام ذم ُمٜمٝم٩م دوم٤مقمٝمام قمـ أهؾ اًمسٜمَّ ام هؿ ُمتَّ وإٟمَّ  شم٘مٚمٞمد ذم إصقل، إذ ٓ أيًْم٤م؛

قمغم  يٕمٜمل إؿمٕمريِّ وًمسٜم٤م ٟمٜمتس٥م سمٛمذهبٜم٤م ذم اًمتقطمٞمد إًمٞمف » ٤ميمر:ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ قمس

٦م قمغم ٤م ٟمقاوم٘مف قمغم ُم٤م ص٤مر إًمٞمف ُمـ اًمتقطمٞمد ًم٘مٞم٤مم إدًمَّ وًمٙمٜمَّ  وٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف، ده ومٞمف،٤م ٟم٘مٚمِّ ُمٕمٜمك أٟمَّ 

 ٓ ز قمـ اعمبتدقم٦م اًمذيـًمٞمتٛمٞمَّ  ٤م َُمـ اٟمتس٥م إمم ُمذهبف؛ام يٜمتس٥م ُمٜمَّ وإٟمَّ  د اًمت٘مٚمٞمد،عمجرَّ  ٓ تف،صحَّ 

٦م ٝم٦م اًمس٤معمٞمَّ ٦م واعمِمبِّ اُمٞمَّ ٛم٦م واًمٙمرَّ ٚم٦م واعمجسَّ ٦م اعمٕمٓمَّ ُمـ أصٜم٤مف اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞمَّ  ي٘مقًمقن سمف؛

هق  إؿمٕمريَّ  ٕنَّ  وأصح٤مب اعم٘م٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة اعمخؽمقم٦م؛ وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمٓمقائػ اعمبتدقم٦م،

٦م وًمسٜم٤م ٟمرى إئٛمَّ  ،وأفمٝمر عمـ مل يٕمرف اًمبَِدع سمَِدقَمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ طمتك ىمٛمٕمٝمؿ، اًمذي اٟمتدب ًمٚمردِّ 

 وشمٜمزهيف ذم ذاشمف ُم١مشمٚمٗملم، اهلل، سمؾ ٟمراهؿ ذم اًم٘مقل سمتقطمٞمد إرسمٕم٦م ذم أصقل اًمديـ خمتٚمٗملم،

ذم إصقل  رمحف اهلل وإؿمٕمرّي  جمتٛمٕملم، ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممموقمغم ٟمٗمل اًمتِمبٞمف قمـ اًم٘مديؿ 

أ ُمـ وُٓيرضمك عمـ شمؼمَّ  ومام قمغم ُمـ اٟمتس٥م إًمٞمف قمغم هذا اًمقضمف ضُمٜم٤مٌح، قمغم ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ أمجٕملم،

ؿ اًم٘مقَل سم٤مًمتٜمزيف وشمرك اًمتِمبٞمف أؿمٕمريَّ  قم٘مٞمدشمف اًمّمحٞمح٦م ومالٌح، دون ، ٦م...وم٢من قمَددهتَّ وم٤معمقطمِّ

 (.1ص، )اٟمٔمر:شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي .٦مسم٠مههؿ أؿمٕمريَّ 

َرر واًمُٖمَرر ذم طمؼِّ  وُم٤م ٟمثر اإلُم٤مُم اسمـ قمس٤ميمر :قمٗم٤م اهلل قمٜمف٤مد ي٘مقل ؾمجَّ   ُمـ اًمدُّ

 إذ يمالمه٤م قمغم هن٩ٍم ُمست٘مٞمٍؿ وـمريٍؼ ؾم٤ممٍل همػمؾم٘مٞمٍؿ. ٦م؛هق قملم اًمٙمالم ذم اعم٤مشمريديَّ  ،٦مإؿمٕمريَّ 

وهبذا اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اًمٙمب٤مر اٟم٘مِمع اًمٖمب٤مُر ُمـ اًمُِمَبف اًمٙمثػمة اًمقاهٞم٦م اًمتل شُمقَرد ُمـ ضم٤مٟم٥م 

 إذار!!. أهؾ اًمبدقم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :متثول الرشع والعقل بادحسوس

ف،٦م ىمدأقمَٓمُقا احلأهؾ اًمسٜمَّ  أنَّ  واحلؼ، هيٛمٚمقا ومل  ع،وم٠مقمٛمٚمقا اًمنم واًم٘مقَس سم٤مرَئف، ؼَّ طم٘مَّ

وومٝمٛمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م سمام  ٦م،واقمتٛمدوا ذم قم٘مٞمدهتؿ قمغم اًمٙمت٤مب واًمسٜمَّ  ٤م،وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه أيًْم  اًمٕم٘مؾ طمٔمَّف،

 اإلسمّم٤مر إٓ وٓيتؿُّ  واًمٕم٘مؾ يم٤مًمٕملم، اًمنميٕم٦م يم٤مًمِمٛمس، وىم٤مًمقا: ي٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ،

ُيٕمرف احلؼُّ سم٤مًمٕم٘مؾ  يمذًمؽ ٓ قمـ اًمِمٛمس، اًمٕملم وٓ قمـ اًمٕملم،شمٖمٜمل اًمِمٛمُس  ٓ ومٙمام هبام،

هلل ظَم٤مـَم٥م سمٙمت٤مسمف ا وم٢منَّ  سمٜمّمقص اًمنمع فم٤مهًرا دون اؾمتٕمامل اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ، وٓ دون اًمنمع،

 واؿمتٝمر سم٤مًمدوم٤مع قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ إؿمٕمريُّ واعم٤مشمريديُّ  وىمد أووح ُمٜمٝمَجٝمؿ، َء،اًمٕم٘مال

شمٕم٤ممم رمحٝمام اهلل. 
ذم  (هـ2ت) رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٦م اإلؾمالم اإلُم٤مم اًمٖمزازمُّ د ي٘مقل طمجَّ وذم هذا اًمّمد

ومٛمث٤مل اًمٕم٘مؾ اًمبٍم اًمسٚمٞمؿ قمـ أوم٤مت »: «آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد»يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع اًمٜمٗمٞمس 

ء، اعمستْمٗمل اوم٠مظمٚمِْؼ سم٠من يٙمقن ـم٤مًم٥م آهتد ء،٤موُمث٤مل اًم٘مرآن اًمِمٛمُس اعمٜمتنماًمْمٞم ء،اوإدو

ض  ُمث٤مًمف: ،ء سمٜمقر اًم٘مرآن٤موم٤معمٕمِرض قمـ اًمٕم٘مؾ ايمتٗم ء،٤مر إهمبٞمسم٠مطمدمه٤م قمـ أظمر ذم همام اعمتٕمرِّ

 وم٤مًمٕم٘مؾ ُمع اًمنمع ٟمقٌر قمغم ٟمقٍر، ومرق سمٞمٜمف وسملم اًمُٕمٛمٞم٤من؛ ومال ًمٜمقر اًمِمٛمس ُمٖمِٛمًْم٤م ًمألضمٗم٤من،

.ء ٕطمدمه٤م قمغم اخلّمقص ُمتدلٍّ سمَحْبؾ همرورٍ اواعمالطِمظ سم٤مًمٕملم اًمٕمقر
(1)

 

ـَ وىمد ظمدم ُمتٙمٚمِّ  وذًمؽ سم٤معمٜم٤مفمرة ُمع أهؾ  احلؼَّ قمغم أطمسـ ـمريٍؼ؛ ٛمقا أهؾ اًمسٜم٦م اًمدي

 ئؾ اعمب٤مريم٦م٤موىمد اؿمتٝمر ُمٜمذ اًمِ٘مَدم يمثػٌم ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م أظمرى، اًمبدقم٦م شم٤مرًة،

 ٛم٦م.واعمتقن اًم٘مٞمِّ 

 :الكالم حول ادتن ادرشوح

ِـّ  ٞمف ُمتـ صٖمػم احلجؿ يمبػم اًمٜمٗمع قمٔمٞمؿ اًم٘مدراًمذي يّمدق قمٚم وُمـ هذه اعمتقن ذم هذا اًمٗم

ث اًمٗم٘مٞمف وهق ُمتـ  اإلُم٤مم اعمحدِّ  .«يقضمد ذم اًمبح٤مر ٓ رسمام يقضمد ذم إهن٤مر ُم٤م» ئر:٤ماعَمَثؾ اًمس

                                                 
ؾ واًمنمع اإلُم٤مم  شمالزم اًمٕم٘موسملمَّ . ُم٦م أٟمس اًمنموم٤مويسمتح٘مٞمؼ اًمٕمالَّ  (-)ص اٟمٔمر: آىمتّم٤مد ًمإلُم٤مم اًمٖمزازمِّ  (1)

واإلُم٤مم أذف قمكم  ،«طمج٦م اهلل اًمب٤مًمٖم٦م»واإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل ذم  ،«ُمٕم٤مرج اًم٘مدس»ٟمٗمسف سم٠مُمثٚم٦م ُم٤مشمٕم٦م ذم  اًمٖمزازمُّ 

.«آٟمتب٤مه٤مت اعمٗمٞمدة قمـ آؿمتب٤مه٤مت اجلديدة»و «اإلؾمالم واًمٕم٘مالٟمّٞم٦م» ُمٜمٝم٤م: ،اًمتٝم٤مٟمقي ذم يمتبف اًمٕمديدة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ك سم٤مؾمؿ اعمسٛمَّ  (هـ 111) شمٕم٤ممم رمحف اهللسمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي  أمحد اعمجتٝمد أيب ضمٕمٗمر

، وص٤مر ٝم٤مرٓ يم٤مؿمتٝم٤مر اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜماًمذي اؿمتٝمر ذم رسمقع اًمٕمٚمؿ  «٦ماًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويَّ »

 يَمٜم٤َمٍر قمغم قَمَٚمٍؿ ذم وَمَٞم٤مذِم وصح٤مرى ًمٚمح٤مئريـ ذم همٞم٤مه٥م اًمِمٙمقك وفمٚمامت إوه٤مم .

طَمف يمثػٌم ُمـ اعمح٘مِّ  وٓزاًم٧م  ٦م،ٛملم ُمـ أهؾ اًمسٜمَّ ٘ملم اعمتٙمٚمِّ وًمؼميم٦م هذا اعمتـ اعمتلم َذَ

ئٗم٦م ااًمز ٦ًم ًمنمح سمٕمض اعمقاوع سم٤مقمتب٤مر ٟمِمقء اًمِٗمَتـ اعم٤ميمرة اجلديدة،وإومٙم٤مراحل٤مضم٦م ُم٤مؾمَّ 

٤م ُمـ ىِمبَؾ قمٚمامءٟم٤م اعمح٘مِّ قمٚمٛمٞمًّ  اأن شُمٜم٘مد ٟم٘مدً  ٓسمدَّ  لاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمت ـَ هُمُْمقن قمب٤مرات ٤م شم٤مُمًّ ٘ملم ِوْٛم

 ا اعمتـ.طمٝمؿ هلذذو

 :الكالم حول الرشح والشارح الفاضل

 اًمِمٞمخ اعمٗمْم٤مل، ث،اًمٗم٘مٞمف اعمحدِّ  ؼ،ُم٦م اعمح٘مِّ ى هلذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٞمٛمقن اًمٕمالَّ ومتّمدَّ 

ُمقٟٓم٤م وسم٤مًمٗمْمؾ أوٟٓم٤م اعمٗمتل ِرو٤مء احلؼ اًمذي سمٞمديف أووح اهلل  اًمَٕمَٚمؿ اعُمْٗمِرد، الل،اًمٙمريؿ اخلِ 

َّٓ  سمراهلم احلؼِّ  ٦م وؿمٙمر َُمْسَٕم٤مه وضمٕمؾ اجلٜمَّ  ه ذم أُمقر دٟمٞم٤مه وأظمراه،طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه،وشمق

ومب٤مًمغ ذم  «٦ماًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويَّ ذح  ٦ماًمٕمّمٞمدة اًمسامويَّ »هذا اعمتـ اعمتلم سم٤مؾمؿ  حوم٘مد ذ ُمثقاه

  ذم اًمتٗمتٞمش،وشم٘مَمَّ  واؾمت٘مَم ذم اًمتٜم٘مػم، وأُمٕمـ ذم اًمتٜم٘مٞم٥م، وأقمرق ذم اًمبح٨م، اًمٗمحص،

ف خَمؼمه، ٥م ِدظمٚمَتف،ك شمٓمٚمَّ طمتَّ  وًمف ضمقٌٓت وصقٌٓت  ءه وُمٓم٤مويف.٤مومٜمٔمر ذم أقمٓم٤مومف وأصمٜم وشمٕمرَّ

  داظمٚمف.وَٟمَٗمَض ُم٤م ذم وومغم وَمْٚمٞم٤م، وذم اًمٜم٘مد قمغم أهؾ اًمبَِدع. ذم سمٕمض ُمب٤مطم٨م هذا اًمنمح،

ُمستققم٥ٌم ٕـمراف  ُُمسٝم٥م اًمتقوٞمح، ُمبسقط اًمٕمب٤مرة، وذطُمف هذا ومريٌد ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٙمالم،

ِـّ  وأطم٤مط  اؾمتققم٥م أصقَل هذا اًمٕمٚمؿ، وىمد ئؾ.٤ماعمس وُمٜمثقر ضم٤مُمٌع ًمِمتٞم٧م اًمٗمقائد، ،اًمٗم

َّٓ  سمٗمروقمف، َّٓ  ىمٞمَّ ومل يَدْع آسمدًة إ  ه٤م إًمٞمف. ردَّ ده٤م وٓؿم٤مردًة إ

 وهق يمٞمػ ٓ! قُمْذِره ذم سمٕمض ُمب٤مطمثف. وأسمق ـُ سَمْجَدة ذم سمٕمض ُمٓم٤مًمبف،ُم٦م اسمواًمِمٞمخ اًمٕمالَّ 

ُمـ أوزم اًمنمف واحلس٥م واعمجد واجلالًم٦م واًمٗمْمؾ واًمت٘مك واًمّمالح واًمٙمامل واًمٕمٚمؿ 

 وإدب واًمٗم٘مف واًمٙمالم واًمِمٕمر.

ويمقيمبٝمؿ  ء اًمِم٤مؾمع،وقَمَٚمؿ اًمٕمٚمام ٗمف اًمب٤مرع ٟمؼماس اًمٕمٚمؿ اًمس٤مـمع،ُم١مًمِّ  إنَّ  وذم اًمقاىمع،

 إًمٞمف اًمرطم٤مُل، وشُمَِمدُّ  واًمذي يرضمع إًمٞمف ذم اعمِمٙمالت وُيستّمبح سمْمقئف ذم اعمٕمْمالت، ُمع،اًمال

داد، قاب،وَُمْٗمَّمُؾ اًمّمَّ  واًمذي قمٜمده وَمّْمؾ اخِلٓم٤مب،  وَُمَ٘م٤مـمع احلؼ. وَُمْتٕم٥م اًمسَّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، واعم١مًمِّػ اًمٗم٤موؾ مَجََع ُمع وم٘مٝمف وطمديثف اًمِمٕمَر، ٌف ذم ومٜمقن  ومٝمق ؿم٤مقمٌر ُمتٗمٜمِـّ ُمتٍمِّ

د اًمٚمَّْٗمظ، ُح اًمَسْبؽ،صحٞم اًمِمٕمر، وىمد ـُمبِع ديقاُٟمف سم٤مؾمؿ  ؾ ومٞمف،وًمٓمٞمُػ اًمتخٞمُّ  دىمٞمُؼ اًمِٗمْٙمر، ُُمٜمَْمَّ

 .«ِدْل  ىَمَرارِ »
يـ، أن جيٕمؾ هذا اًمنمح ه٤مدًي٤م ًمٚمُٛمْمٚمِّلم، شمٕم٤ممم ومٜمدقمق اهلل ٦ًم وَهِديَّ  وقَمَٚماًم ًمٚمُٛمتحػمِّ

٘ملم، اؾِمخلم،ًمٚمرَّ  وقَمِريًِم٤م  وَُمْقِرًدا ًمٚمِم٤مرسملم، اصٚملم،وَُمّْمدًرا ًمٚمُٛمتٕمٚمِّٛملم اًمق وَُمْرضِمًٕم٤م ًمٚمٛمح٘مِّ

ه  وأدام ُوضمقَده، وَأَٟم٤مَر سمح٘م٤مئؼ اًمتح٘مٞمؼ ؿمٝمقَده، اهلل أن يرومع ىَمْدَره، وٟمدقمق ًمٚمُٛمستٔمِٚمِّلم. وطَمالَّ

٤مه إمم َُمَ٘م٤مم اإلطمس٤من. سمِحْٚمَٞم٦م اًمِٕمْروم٤من،  آُملم ي٤مَربَّ اًمٕم٤معملم. وَرىمَّ

ِق  ىمّمدشمُّف ذم هذا اًمتّمدير، وهذا آظمر ُم٤م ووىمققمل ذم زُم٤من  وشمِمت٧ُّم اًمب٤مل، احل٤مل،ُمع شمٗمرُّ

ويستٖمٜمُقن  يٙمتٗمقن سم٤مخِلْم٤مب قمـ اًمِمب٤مب، واجلَٝمٚم٦م ُمتٜم٤مسًة، أوح٧ِم اهِلٛمُؿ ومٞمف ُمت٘م٤مسًة،

يِّ  اب قمـ اًمرِّ َ اب. سمؽمآئل اًمنَّ واحلٛمد هلل قمغم  ؿ،د وآًمف وؾمٚمَّ  اهلل شمٕم٤ممم قمغم حمٛمَّ وصغمَّ  سم٤مًمنمَّ

  ضمع واعمآل.وإًمٞمف اعمر وطمسبل ويمٗمك، اًمتامم واًمٙمامل،

 :ويمتبف                      

 :ءواحل٘مػم ذم قمٞمقن اًمٜمبال ء،اًمٗم٘مػم ذم ومٜمقن اًمٗمْمال         

 اد احلجايبد شج  حمم     

 سم٤ميمست٤من اًمنميػ سمداراًمٕمٚمقم ٟمرؿمؽ سمٛمديٜم٦م ُمردان، ظم٤مدم احلدي٨م اًمٜمبقيِّ 

 ًمٚمٝمجرة11حتريًرا ذم ؾَمْٚمخ رضم٥م اعمرضم٥م
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 تعاىل زة لإلمام الطحاوي رمحه اهللترمجة موج

 اشمه وىسبه:

هق أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اعمٚمؽ إزدي احلجري 

 اعمٍمي اًمٓمح٤موي.

وإمم إزد هذه ٟمس٥م اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  واحلجر سمٓمـ ُمٜمٝم٤م، ٚم٦م يٛمٜمٞم٦م ؿمٝمػمة،وإزد ىمبٞم

 .«احلجري إزدي »ومٞمدقمك 
 ومسٛمل ل ومٝم٤مضمر آسم٤مؤه إمم ُمٍم واؾمتقـمٜمقه٤م،ُمدظمٚم٧م ُمٍم وم  احلٙمؿ اإلؾمال

. «اًمٓمح٤موي»ومٞمدقمك طمٞم٨م وًمد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، ىمري٦م ذم صٕمٞمد ُمٍم، «ـمح٤م». و«ُمٍمي٤م»
 (1/1. ًمس٤من اعمٞمزان 1/1)اجلقاهر اعمْمٞم٦م 

ىمري٦م  «ـمحٓمقط»ذم اًمقاىمع؛ سمؾ ُمـ ؾمٙم٤من  «ـمح٤م»ن ومل يٙمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موی ُمـ ؾمٙم٤م

 .«اًمٓمح٤موي» ويدقمك «ـمح٤م» ومٙم٤من يٜمس٥م إمم ف اًمٜمسب٦م إًمٞمٝم٤م،يٕمجب ويم٤من ٓ صٖمػمة سمجقاره٤م،
 واجلٞمزة سمٚمدة ُمت٤ممخ٦م ًمٚم٘م٤مهرة. (/)ُمٕم٤مين إظمب٤مر ذم ذح أؾم٤مُمك رضم٤مل ُمٕم٤مين أصم٤مر ًمٚمٕمٞمٜمل 

 مولده:

 حت٘مٞمؼ إىمقال اعمختٚمٗم٦م ذم ُمقًمده:

 واظمتٚمٗمقا ذم ؾمٜم٦م ُمقًمده قمغم أىمقال: /رسمٞمع إول ًمٞمال،11وًمد ذم 

1- 111 -1.   هـهـ   .-1هـ   .- 1.واًم٘مقل إظمػم هق اًمراضمح. هـ 

 هـ:11القول األول:  

وىم٤مل قمبد اًم٘م٤مدر اًم٘مرر ذم  هـ.11وًمد ذم  (:1)ص ىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م ذم اًمت٘مٞمٞمد

قمـ اًمسٛمٕم٤مين  (11/1وطمٙمك اسمـ يمثػم ذم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (،1/1اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م )

( قمـ اسمـ يقٟمس ُمقًمده /، و/) ٤مين ذم إٟمس٤مبٕموطمٙمك اًمسٛم هـ.11ُمقًمده قم٤مم 

يت٠مشمك ذًمؽ إٓ إذا يم٤من  وٓ قم٤مُم٤م، 1شمقذم اًمٓمح٤موي قمـ » هـ. وىم٤مل اسمـ يمثػم أيْم٤م:1قم٤مم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إٓ اسمـ ٟمديؿ اًمذي  هـ،11هـ؛ وم٢مهنؿ يم٤مدوا يتٗم٘مقن قمغم أن ُمقشمف يم٤من قم٤مم 1ُمقًمده قم٤مم 

 هـ.11ذه٥م إمم أٟمف شمقذم قم٤مم 

صحح اًمسٛمٕم٤مين ىمقل ُمـ  ٥م إردي٦م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي:وضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت 

( قمـ 1/1(، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من)1وذيمر ذم ُم٘مدُم٦م أُم٤مين إطمب٤مر ) هـ،11ىم٤مل: وًمد قم٤مم 

ومجع أطمد أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٦م ُمٔم٤مهر قمٚمقم /ؾمٝم٤مرن  هـ وصححف.11اًمسٛمٕم٤مين أٟمف وًمد قم٤مم 

اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي وُمقًمده وقمٛمره ذم سمٞم٧م ومقر اعمحؽمُملم وهق اًمِمٞمخ أؾمٕمد اهلل رمحف اهلل ووم٤مة 

 أردي وهق ىمقًمف:

 احطوی یك وتیف اور وتدل اور زامِن رمع 

  

 اور دمحم ےہ  دمحم یفطصم ےہ یفطصم ےہ ۞

  ۱۲۳           ۲۲۲       ۲۲ 

 حمٛمد ُمّمٓمٗمك،» يستخرج شم٤مريخ ووم٤مة اًمٓمح٤موي وُمقًمده وقمٛمره ُمـ ىمقهلؿ: :)أی

 طمس٥م طمروف إسمجد(. «ُمّمٓمٗمك، وحمٛمد

ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم وم٤مىمد  اهلل اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُم٤م أقمج٥م سمٕمض أسمٞم٤مت اًمِمٞمخ أؾمٕمد

ي٘ميض، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ي١مدي وي٘ميض. وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ  ي١مدي وٓ ٓ اًمٓمٝمقريـ:

ومجٛمع اًمِمٞمخ أؾمٕمد اهلل هذه أراء  : ي٘ميض وم٘مط.وىم٤مل اإلُم٤مم أسمقطمٜمٞمٗم٦م ي١مدي وم٘مط.» طمٜمبؾ:

 ردي، وهق ىمقًمف:واعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم سمٞم٧م أ

 ادمح ںیہ اور مہ امكل ںیہ اشیعف ںیہ 

 

 ، و ال معن ، معن ال ، معن معن ال ال ۞

 
 (1/1)اًمدر اعمٜمْمقد 

 ٓ ٓ، ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ ٓ، وٓ ٟمٕمؿ( )ُم٤مًمؽ وؿم٤مومٕمل، وأمحد وٟمحـ:

وىم٤مل اًمٕمٞمٜم  وم  ُم٘مدُم٦م ٟمخ٥م إومٙم٤مر: وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس: ىم٤مل زم اًمٓمح٤موي 

، حت٘مٞمؼ: /1)ٟمخ٥م إومٙم٤مر ش.ًمدت ؾمٜم٦م شمسع وقمنميـ، ويمذا ىم٤مًمف اًمسٛمٕم٤مين، وصححفرمحف اهلل: و

 اًمسٞمد أرؿمد اعمدين، ط: دار اًمٞمن(.

)شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ يقٟمس  ش.وًمد ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئتلم»وىم٤مل اسمـ يقٟمس ذم شم٤مريخ ُمٍم: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(1/12

 .«ىم٤مل زم اًمٓمح٤موي» ومل ي٘مؾ اسمـ يقٟمس:
شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ٟمسبتف:  هـ(،1وايمتٗمك اًمٕمالُم٦م اًمسٛمٕم٤مين ذم إٟمس٤مب سمذيمر قم٤مم ُمقًمده )

)إٟمس٤مب ش.وًمد ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئتلم»وم٘م٤مل: ومل يّمحح، احلجري واًمٓمح٤موي يمٚمٞمٝمام.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 هـ. 11، ومل يذيمر ىمقل ُمـ ىم٤مل: ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(/، و1/1ًمٚمسٛمٕم٤مين 

 :هـ1القول الثاين: 

. وىم٤مل اًمذهبل ذم شمذيمرة ـه1(: وًمد قم٤مم /1ىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ)

 هـ،1ذم طملم ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ يقٟمس:  هـ،1قمـ اسمـ يقٟمس ذم قم٤مم  (:/11احلٗم٤مظ)

أقمالم  وىم٤مل ذم ؾمػم هـ.1( قمـ اسمـ يقٟمس: /) وطمٙمك اًمذهبل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم

ومٕمٚمؿ أٟمف شمنب اخلٓم٠م ذم طمٙم٤مي٦م  هـ.1ظمؼم ُمـ همؼم:قم٤مم (، وذم اًمٕمؼم ذم 1/1اًمٜمبالء )

وىم٤مل اًمذهبل ـ . ه1سٞمقـمل ذم طمسـ اعمح٤مرضة: قم٤مم وىم٤مل اًم اًمت٤مريخ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ.

ومدل قمغم أٟمف شمنب اخلٓم٠م إمم اًمت٤مريخ ومٞمام  قم٤مُم٤م. (1ذم اًمٕمؼم: شمقذم اًمٓمح٤موي قمـ قمٛمر يبٚمغ )

 اسمـ شمٖمري سمردي ذم اًمٜمجقم اًمزاهرة وىم٤مل طمٙم٤مه ذم ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ وشمذيمرة احلٗم٤مظ.

(/11) ،اًمٗمالح ذم ؿمذرات اًمذه٥م وأسمق (/12:) ( شمقذم اًمٓمح٤موي قمـ قمٛمر يبٚمغ1) 
 قم٤مُم٤م. 

 هـ:1القول الثالث: 

واسمـ ظمٚمٙم٤من ذم وومٞم٤مت إقمٞم٤من  (،1/11) ىم٤مل اًمِمػمازي ذم ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء

(1/1( واسمـ اًمقردي ذم شم٤مريخ اسمـ اًمقردي )1/1:)  1قم٤مم.هـ 

 هـ:1القول الرابع: 

واسمـ يقٟمس هذا طمٗمٞمد  هـ،1 قم٤مم (:1/11ىم٤مل اسمـ يقٟمس اًمّمدذم ذم شم٤مريخ ُمٍم)

ي١مظمذ سم٘مقًمف ذم إقمالم  ؿمٞمخ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي. هـ(1يقٟمس سمـ قمبد إقمكم اًمّمدذم )ت:

 اسمـ ُم٤ميمقٓ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ: –قمالوة قمغم اسمـ يقٟمس –واظمت٤مر هذا اًم٘مقل  اعمٍمي٦م.

واًمسٛمٕم٤مين ذم إٟمس٤مب  (،/) واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (،/) ذم اإليمامل

(1/1،) ( واسمـ طمجر ذم ًمس٤من اعمٞمزان 1/11واًمذهبل ذم اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ،)

(1/1،) مالواًمزريمكم ذم إقم (1/12واًمٞم٤مىمق ،)( ت احلٛمقي ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان/11)، 
واسمـ  (،2/1) (، واًمسٞمقـمل ذم طمسـ اعمح٤مرضة1/1) واسمـ اجلقزي ذم اعمٜمتٔمؿ

 واهلل أقمٚمؿ. هذا اًم٘مقل هق اًمراضمح.أن (، ويبدو /1شمٖمري ذم اًمٜمجقم اًمزاهرة )



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 موته:

)شم٤مريخ اسمـ يقٟمس .( قم٤مًُم٤م قمغم اعمِمٝمقر1شمقذم يقم اخلٛمٞمس همرة ذي اًم٘مٕمدة قمـ قمٛمر )

 (/شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمس٤ميمر  .ت، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػمو 1/12

 ، وهذا همػم صحٞمح. هـ11وىم٤مل اسمـ ٟمديؿ: قم٤مم 

 (1/1)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ودومـ ذم ىمراوم٦م ُمٍم. 

 أرسته:

ؾمٛمع اًمٓمح٤موي ُمـ واًمده إطم٤مدي٨م  يم٤من واًمده حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م ص٤مطم٥م قمٚمؿ وومْمؾ،

وأُم٤م أُمف ومٙم٤مٟم٧م أظم٧م ، (1/1)وومٞم٤مت إقمٞم٤من  هـ1شمقذم واًمده قم٤مم  ،(1/121)اجلقاهر اعمْمٞم٦م

ه وص٤مطمب٦م قمٚمؿ ووم٘مف. اعمزين،اإلُم٤مم  ( ُمـ وم٘مٝم٤مء /1) «طمسـ اعمح٤مرضة»اًمسٞمقـمل ذم  ٤مقمدَّ

 ُمٍم اًمِمقاومع.

وأُم٤م أسمقه ُمـ  وأُم٤م ظم٤مًمف اإلُم٤مم اعمزين إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك ومٛمـ شمالُمذة اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل،

وأظمذ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ُمـ أسمٞمف ُمـ  قمٞمسك سمـ إسمراهٞمؿ اعمثرودي اًمٖم٤موم٘مل ومث٘م٦م صمب٧م. اًمرو٤مقم٦م:

 (/12)هتذي٥م اًمتٞمذي٥م .قم٦ماًمرو٤م

أظمذ اًمٕمٚمؿ وروى قمٜمف  وٟمجٚمف أسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد  ص٤مطم٥م قمٚمؿ وشم٘مقى ُمثؾ أسمٞمف،

، وأُم٤م طمٗمٞمده أسمق قمكم احلسلم سمـ قمكم سمـ (1/1)ذيمره اًم٘مرر ذم اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م إطم٤مدي٨م،

 .(/)أمحد ومذيمره اًمسٛمٕم٤مين ذم إٟمس٤مب

 ظهد اإلمام الطحاوي الذهبي:

ومِمٝمد  اًمذهبل ُمٚمٞمئ٤م سم٤مًمِمخّمٞم٤مت اًمب٤مرزة، (11-1) اإلُم٤مم اًمٓمح٤موييم٤من قمٝمد 

هـ(، واإلُم٤مم ُمسٚمؿ 1)اعمتقذم قم٤مم يمال ُمـ أصح٤مب اًمّمح٤مح اًمست٦م: اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

واإلُم٤مم اسمـ  هـ(،2)ت: واإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل (،1)ت: هـ(، واإلُم٤مم اًمؽمُمذي11ت:)

واإلُم٤مم اسمـ ظمزيٛم٦م  هـ(،1)ت: لقمالوة قمغم قمٝمد اإلُم٤مم اًمدارُم هـ(،1ُم٤مضمف )ت: 

11 )همػمهؿ.وهـ 

يمام ؾمٛمع اإلُم٤مم اًمٓمح٤موی احلدي٨م ُمـ ؿمٞمقخ اإلُم٤مم ُمسٚمؿ واإلُم٤مم أسم  داود واإلُم٤مم 

يمؾ ُمـ اإلُم٤مم ُمسٚمؿ، و  ومٛمٛمـ روى قمـ ه٤مرون سمـ ؾمٕمٞمد إيكم: ،٤مئ  واإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمفاًمٜمس



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (2/2-1ل)هتذي٥م اًمٙمام أسمقدود واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف واإلُم٤مم اًمٓمح٤موي.

أؾمامء ؾمت٦م صمالصملم ؿمٞمخ٤م ؿم٤مرك  «أُم٤مين إطمب٤مر»هد اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي ذم 

)ُم٘مدُم٦م أُم٤مين اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ سمٕمض أصح٤مب اًمّمح٤مح اًمست٦م أو ُمٕمٔمٛمٝمؿ.

 (-إطمب٤مر ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، ص

شمب٤ميع اًمرضمالن ومٙمؾ إذا »٤م، ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: يمت٥م هذا احلدي٨م وروى قمٜمف اًمٜمس٤مئل أيًْم 

ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ذح ش. قمٜمل أسمق قمبد اًمرمحـ يٕمٜمل: اًمٜمس٤مئلش واطمد ُمٜمٝمام سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م...

1/1)ط: اًمرؾم٤مًم٦م . 

 ويم٤مٟم٧م اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمثالصم٦م: اعم٤مًمٙمل واًمِم٤مومٕمل واحلٜمٗمل ؾم٤مئدة ذم ُمٍم.

 سمـ وه٥م هـ(، وقمبد اهلل11: قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ )ت:ومٛمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م

هـ(، وإؿمٝم٥م سمـ قمبد اًمٕمزيز 12)ت: وإؾمح٤مق سمـ ومرات اًمتجٞمبل ،(هـ1)ت:

)شم٤مريخ .يم٤من ه١مٓء ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمٕمدوديـ ذم إئٛم٦م اعمجتٝمديـ هـ(،12اًمٕم٤مُمري )ت:

 ٍم ٓسمـ يقٟمس. وإقمالم ًمٚمزريمكم(ُم

وىم٤مم سمٜمنم  هـ،1وم٘مد ورد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمسف ُمٍم قم٤مم  ،وأُم٤م وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م

صمؿ ٟمِمط  وهمػمه٤م. ،واًمسٜمـ ،واًمرؾم٤مًم٦م ،: إموهب٤م أًمػ يمتبف هـ،12اًمٕمٚمؿ هب٤م طمتك ووم٤مشمف قم٤مم 

وأسمق  (،11يمثػم ُمـ شمالُمذشمف ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ ذم ُمٍم أُمث٤مل: يقؾمػ سمـ حيٞمك اًمبقيٓمل)ت:

 وأسمق إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك اعمزين (،1)ت: طمٗمص طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اًمتجٞمبل

 وهمػمهؿ ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، هـ(،12)ت: أسمق حمٛمد اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن اعم١مذن( و1)ت:

 ٍم ٓسمـ يقٟمس. وإقمالم ًمٚمزريمكم()شم٤مريخ ُم.وم٤مؿمتٝمر اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم ُمٍم

وُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م وزم أسمق قمبد اًمرمحـ حمٛمد سمـ ُمنوق اًمٙمٜمدي اًم٘مْم٤مء ذم ُمٍم ُمٜمذ 

 (1/11يقٟمس )شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ . ـه1هـ طمتك قم٤مم 1قم٤مم 

هـ طمتك قم٤مم 1وزم اًم٘مْم٤مء ُمٜمذ قم٤مم  يٕمٛمراهلل قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل اًم وأسمق قمبد

1شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ يقٟمس  .ـه(1/11) 

. ـه111هـ طمتك قم٤مم 12و وزم إسمراهٞمؿ سمـ اجلراح سمـ اًمّمبٞمح ىمْم٤مء ُمٍم ُمٜمذ قم٤مم 

 (/1)شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ يقٟمس 

وهق ُمـ اًم٘مْم٤مة و  هـ.1وشمقذم قم٤مم  هـ.1و وًم  سمٙم٤مر سمـ ىمتٞمب٦م ىمْم٤مء ُمٍم قم٤مم 

واؾمتٗم٤مد ُمٜمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  يمب٤مر اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء أي٤مم ـمٚم٥م اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي اًمٕمٚمؿ.
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 (1/1)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ش.وروى قمٜمف وم٠ميمثر، وسمف اٟمتٗمع وخترج »يمثػما.

ق ُمـ و وزم ىمْم٤مء ُمٍم سمٕمد سمٙم٤مر سمـ ىمتٞمب٦م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ أيب قمٛمران سمـ ُمقؾمك وه

 (1/11)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  .ُمِم٤ميخ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي

ذهب الشافعي إىل ادذهب احلنفي من اد أشباب حتول اإلمام الطحاوی

 أيام حتصوله الدراد:

شمند يمت٥م اًمؽماضمؿ مخس رواي٤مت ًمتحقل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ُمـ اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل إمم 

 سم٤مـمٚم٦م.واًمثالث إظمػمة  ،إوًمٞم٤من ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م اعمذه٥م احلٜمٗمل،

، وأظمذُت سم٘مقل  األوىل: ىم٤مل اًمٓمح٤موى: يم٤من أول ُمـ يمتب٧ُم قمٜمف اًمٕمٚمؿ اعمزٟمكَّ

اًمِم٤مومٕمك. ومٚمام يم٤من سمٕمد ؾمٜملم، ىمدم إًمٞمٜم٤م أمحد سمـ أسمك قمٛمران ىم٤موٞم٤م قمغم ُمٍم، ومّمحبتف، 

)شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ يقٟمس وأظمذُت سم٘مقًمف، ويم٤من يتٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم، وشمريم٧م ىمقزم إول. 

 (./11. ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ًمٚمحٛمقي 1/1. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء /ٓسمـ قمس٤ميمر . شم٤مريخ دُمِمؼ 1/11

 طمٙم٤مه٤م اسمـ قمس٤ميمر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي.

ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد اًمنموـمل: ىمٚم٧م ًمٚمٓمح٤موي: مل ظم٤مًمٗم٧َم ظم٤مًَمؽ واظمؽمَت  الثاىوة:

ٚمذًمؽ اٟمت٘مٚم٧م ٕين يمٜم٧م أرى ظم٤مزم يديؿ اًمٜمٔمر ذم يمت٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وم»ُمذه٥َم أيب طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: 

. اًمٓمب٘م٤مت 2. ـمب٘م٤مت  اعمٗمنيـ ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟمف وي، ص1/1)اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م ًمٚمخٚمٞمكم ش.إًمٞمف

 (1/111. ُمرآة اجلٜم٤من 1اًمسٜمٞم٦م، ص

 ره٤م أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم سم٢مؾمٜم٤مده.ذيم

هـ( سمدون إؾمٜم٤مد: يم٤من طمٙمك إسمراهٞمؿ سمـ قمكم أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي)ت: الثالثة:

ومٖمْم٥م ُمـ ذًمؽ، واٟمت٘مؾ إمم  ٤مومٕمٞم٤م ي٘مرأ قمغم اعمزين، وم٘م٤مل ًمف يقُم٤م: واهلل ٓ ضم٤مء ُمٜمؽ رء.ؿم

اسمـ أيب قمٛمران. ومٚمام صٜمػ خمتٍمه ىم٤مل: رطمؿ اهلل أسم٤م إسمراهٞمؿ، ًمق يم٤من طمٞم٤م ًمٙمٗمر قمـ يٛمٞمٜمف. 

ٗمنيـ ًمٚمداوودي . ـمب٘م٤مت اعم1/1. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء /11. شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهبل /)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل 

1/ 1/1.  شم٤مريخ اسمـ اًمقردي اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 1/111. ُمرآة اجلٜم٤من ./وومٞمف: واهلل ٓ ضم٤مء ُمٜمؽ ظمػم ،) 

واحلٚمػ  سمّمٞمٖم٦م اعميض، ضم٤مء، واهلل ٓ وم٢مٟمف ىم٤مل: شمّمح هذه اًمرواي٦م؛ ٓ ي٘مقل اًمٙمقصمری:

احل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب ) ومٙمٞمػ جيٝمؾ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي هذه اعمس٠مًم٦م اًمقاوح٦م. سمّمٞمٖم٦م اعميض ًمٖمق.

 (1ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، ص
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 ىم٤مل اعمزين ذات يقم: واهلل ٓ أومٚمح٧م. (:1-1) ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مدوري الرابعة:

 واٟمت٘مؾ ُمٜمف وشمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م إطمٜم٤مف، وص٤مر ُمـ أئٛم٦م اًمٗم٘مف احلٜمٗمل. ومٖمْم٥م اًمٓمح٤موي،

ًمقيم٤من طمٞم٤م ورآين ًمٙمٗمر  ،ومٙم٤من إذا ذح ُمس٠مًم٦م قمقيّم٦م أو ذيمره٤م ي٘مقل: رطمؿ اهلل أسم٤م إسمراهٞمؿ

 (/1. اجلقاهر اعمْمٞم٦م 1ٚمٗمل، ص)ُمٕمجؿ اًمسٗمر ٕيب ـم٤مهر اًمسِّ  قمـ يٛمٞمٜمف.

صمؿ إن اإلُم٤مم  يض،٤موهذه اًمرواي٦م هل إظمرى وردت ومٞمف يمٚمٛم٦م احلٚمػ سمّمٞمٖم٦م اعم

 وم٤مإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع.  (قم٤مُم٤م،1اًم٘مدوري وًمد سمٕمد ووم٤مة اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي سمـ)

واهلل،  وم٘م٤مل اعمزين: ،إلُم٤مم اعمزينَّ ذات يقم ذم ُمس٠مًم٦مٟم٤مىمش اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ا اخلامسة:

وأظمذ سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م  ومٖمْم٥م اًمٓمح٤موي واٟمت٘مؾ إمم أيب ضمٕمٗمر سمـ أيب قمٛمران، شمٗمٚمح أسمدا، ٓ

 يمٜم٧م طمٞم٤م ًمٙمٗمرت قمـ يٛمٞمٜمؽ.  ًمق ي٤م أسم٤م إسمراهٞمؿ، وم٘م٤مل: ومٛمر سم٘مؼم اعمزين، وسمرع ومٞمف.

 .«سمٚمٖمٜمل» ذيمره اسمـ قمس٤ميمر سمـ
ت اًمثالث إظمػمة أن اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي اٟمت٘مؾ ُمـ اإلُم٤مم اعمزين إمم يمام ورد ذم اًمرواي٤م

ومل ي٘مدم أمحد سمـ أيب قمٛمران إمم  هـ،1ذم طملم شمقذم اإلُم٤مم اعمزين قم٤مم  أمحد سمـ أيب قمٛمران،

  ومٝمذه اًم٘مّمص اًمثالث إظمػمة همػم صحٞمح٦م. ،ـه12ُمٍم إٓ سمٕمد قم٤مم 

 صووخ اإلمام الطحاوي:

ؿمٞمخ٤م ُمـ  () ذم ُم٘مدُم٦م أُم٤مين إطمب٤مر شمراضمؿذيمراًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي 

 ؿمٞمقظمف، وضمرطمٝمؿ وشمٕمديٚمٝمؿ، ممـ أظمذ قمٜمٝمؿ ذم ُمٕم٤مين أصم٤مر وُمِمٙمؾ أصم٤مر. 

ؿمٞمخ٤م روى قمٜمٝمؿ  (1صمؿ ذيمر ) ؿمٞمخ٤م روى قمٜمٝمؿ ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر، (1صمؿ ذيمر )

 اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم همػم ُمٕم٤مين أصم٤مر وُمِمٙمؾ أصم٤مر.

 (ؿمٞمخ٤م.11رهؿ ذم ُم٘مدُم٦م أُم٤مين إطمب٤مر )ومبٚمغ قمدد ُمِم٤مخيٝمؿ اًمذيـ ورد ذيم

 من مشاهر صووخه:

داود، واًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف  سمـ ؾمٕمٞمد إيكم، روى قمٜمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ، وأسمقن ه٤مرو 

 أيْم٤م.

 روى قمٜمف اإلُم٤مم أسمق داود واإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل أيْم٤م. اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن اجلٞمزي،

 ٕطم٤مدي٨م ُمٜمف.أيمثر ُمـ ؾمامع ا ظم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، اإلُم٤مم اعمزين،
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روى قمٜمف اإلُم٤مم ُمسٚمؿ، واإلُم٤مم اًمٜمس٤مئل، واإلُم٤مم اسمـ  يقٟمس سمـ قمبد إقمغم اًمّمدذم،

 ُم٤مضمف أيْم٤م.

 ُمـ شمالُمذة اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وراوي٦م يمتبف. أسمق حمٛمد اًمريبع سمـ ؾمٚمٞمامن اعم١مذن،

 وقمالوة قمغم ه١مٓء ًمف ؿمٞمقخ يمثػمون يستح٘مقن اًمذيمر.

 تالمذة اإلمام الطحاوي:

وذيمر اًمِمٞمخ يقؾمػ  ُمذة اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي وأصح٤مسمف اعمئ٤مت،يتج٤موز قمدد شمال

 ُمٜمٝمؿ. () اًمٙم٤مٟمدهٚمقي رمحف اهلل ذم أُم٤مين إطمب٤مر

 وُمـ أؿمٝمرهؿ ُم٤م يكم: 

احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، ص٤مطم٥م اعمٕمجؿ اًمٙمبػم واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم 

 واعمٕمجؿ إوؾمط وهمػمه٤م.

 سمـ يقٟمس اعمٍمي، ص٤مطم٥م شم٤مريخ ُمٍم.احل٤مومظ أسمق ؾمٕمٞمد قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد 

 راوي٦م ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر. احل٤مومظ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مري،

 .«اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مءاًمرضم٤مل»احل٤مومظ قمبد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين، ص٤مطم٥م 
ؿمٞمخ  وهق اًمذي مجع ُمسٜمد اإلُم٤مم إقمٔمؿ، احل٤مومظ حمٛمد سمـ ُمٔمٗمر اًمبٖمدادي،

ر وجيٚمف، وٓ يستٜمد سمحرضشمفُيَٕمٔمِّ ويم٤من اًمدارىمٓمٜمل  اًمدارىمٓمٜمل، )شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل  .ؿ اسمـ اعمٔمٗمَّ

/1) 

 ثناء أئمة اجلرح والتعديل ظذ اإلمام الطحاوي:

 (1/11)شم٤مريخ ُمٍم ٓسمـ يقٟمس، صش.يم٤من صم٘م٦ًم صمبًت٤م، وم٘مٞمًٝم٤م قم٤مىماًل، مل خيّٚمػ ُمثٚمف» ىم٤مل اسمـ يقٟمس:

واحل٤مومظ اسمـ  ٤مومظ اًمذهبل،ذيمر ىمقل اسمـ يقٟمس هذا يمؾ ُمـ اسمـ قمس٤ميمر، واًمٕمالُم٦م احل

 طمجر، واًمسٞمقـمل وهمػمهؿ ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ. 

 (/)إٟمس٤مب ش.يم٤من إُم٤مًُم٤م صم٘م٦ًم صمبًت٤م وم٘مٞمًٝم٤م قم٤معم٤ًِم، مل خيٚمػ ُمثٚمف»اًمسٛمٕم٤مين:  ٦مىم٤مل اًمٕمالُم

 )اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿش.ويم٤من صمبًت٤م ومٝماًم وم٘مٞمًٝم٤م قم٤مىمالً » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي:

1/1 ) 

 (11/1)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش.واحلٗم٤مظ اجلٝم٤مسمذة هق أطمد اًمث٘م٤مت إصمب٤مت،» يمثػم: وىم٤مل اسمـ
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اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، احل٤مومظ اًمٙمبػم، حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذهبل:

)ؾمػم أقمالم ش.... ُمـ ٟمٔمر ذم شمقاًمٞمػ هذا اإلُم٤مم قمٚمؿ حمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ، وؾمٕم٦م ُمٕم٤مرومف ووم٘مٞمٝمٝم٤م،

 (1/1اًمٜمبالء 

صمؿ طمٙمك  ش.اعمحدث احل٤مومظ أطمد إقمالم: »ُم٤مم اًمذهبل ذم شم٤مريخ اإلؾمالماإل وىم٤مل

اًمذهبل ىمقل اسمـ يقٟمس. 
 .شٞمًٝم٤م قم٤مىماًل مل يتخٚمػ سمٕمده ُمثٚمفيم٤من صم٘م٦ًم ٟمبٞمالً صمبًت٤م وم٘م» وىم٤مل صالح اًمديـ اًمّمٗمدي: 

 (1/121اهر اعمْمٞم٦م . واجلقٟمف وي، صد. وـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمأل122. وُمثٚمف ذم شم٤مج اًمؽماضمؿ، ص/)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت

يم٤من اًمٓمح٤موي ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمسػم اًمٙمقومٞملم وأظمب٤مرهؿ ووم٘مٝمٝمؿ »وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: 

 (12/1)ًمس٤من اعمٞمزان ش.ُمع ُمِم٤مريمتف ذم مجٞمع ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمحّدث احل٤مومظ أطمد إقمالم وؿمٞمخ » وىم٤مل يقؾمػ سمـ شمٖمرى سمردي:

ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م واظمتالف اًمٕمٚمامء وإطمٙم٤مم  يم٤من إُم٤مم قمٍمه سمال ُمداومٕم٦م اإلؾمالم،...

 (/12)اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة ش.واًمٚمٖم٦م واًمٜمحق، وصٜمّػ اعمّمٜمّٗم٤مت احلس٤من

ُمـ  إُم٤مم قمٔمٞمؿ صمب٧م صم٘م٦م طمج٦م يم٤مًمبخ٤مري وُمسٚمؿ، وهمػممه٤م» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل:

ؿ، سمؾ هق أصمب٧م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ اشمس٤مع روايتف وُمِم٤مريمتف إي٤مه أصح٤مب اًمّمح٤مح واًمسٜمـ، يدل قمغم

ذم اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، وأىمٕمد ُمٜمٝمؿ ذم اًمٗم٘مف، يّمدق ذًمؽ ُمـ يٜمٔمر ذم 

 (/1)ُم٘مدُم٦م ٟمخ٥م إومٙم٤مر ش. يمالُمف ويمالُمٝمؿ، ويدل قمغم ذًمؽ أيًْم٤م شمّم٤مٟمٞمٗمف اعمٗمٞمدة

 الطاظنون يف اإلمام الطحاوي:

 ضعن اإلمام البوهقي يف اإلمام الطحاوي والرد ظلوه: -1

وطملم ذقم٧م ذم هذا » ل اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل ذم هن٤مي٦م ُم٘مدُم٦م ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر:ىم٤م

اًمٙمت٤مب سمٕم٨م إزمَّ سمٕمض إظمقاين ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م سمٙمت٤مب ٕيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رمحٜم٤م 

اهلل وإي٤مه، وؿمٙم٤م ومٞمام يمت٥م إزمَّ ُم٤م رأى ُمـ شمْمٕمٞمػ أظمب٤مر صحٞمح٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م 

أظمب٤مر وٕمٞمٗم٦م قمٜمدهؿ طملم واوم٘مٝم٤م رأُيف؛ وؾم٠مًمٜمل أن أضمٞم٥م قمام  طملم ظم٤مًمٗمٝم٤م رأُيف، وشمّمحٞمح

اطمت٩م سمف ومٞمام طمٙمؿ سمف ُمـ اًمتّمحٞمح واًمتٕمٚمٞمؾ ذم إظمب٤مر. وم٤مؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٔمر ومٞمف 

وإو٤موم٦م اجلقاب قمٜمف إمم ُم٤م ظمرضمتف ذم هذا اًمٙمت٤مب، ومٗمل يمالم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل قمغم ُم٤م اطمت٩م 
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ثر ُم٤م شمٙمٚمػ هذا اًمِمٞمخ ُمـ شمسقي٦م إظمب٤مر قمغم ُمذهبف، سمف أو رده ُمـ إظمب٤مر ضمقاب قمـ أيم

)ُم٘مدُم٦م ش. تج٤مج سمام هق وٕمٞمٌػ قمٜمد قمػمهطموشمْمٕمٞمػ ُم٤م ٓ طمٞمٚم٦م ًمف ومٞمف سمام ٓ يْمٕمػ سمف، وآ

 (1/11-112ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٛمّمٜمػ 

صمؿ طمٙمك قمـ ىمقام اًمديـ إُمػم يم٤مشم٥م  ؾم٤مق طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ٟمص اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل هذا،

ذا ًمٕمٛمري حت٤مُمؾ فم٤مهر ُمـ هذا اإلُم٤مم ذم ؿم٠من هذا إؾمت٤مذ اًمذي اقمتٛمده ه»اإلشم٘م٤مين ىمقًمف:

 (1/11)يمِمػ اًمٔمٜمقن ش.أيم٤مسمر اعمِم٤ميخ

يب ٤موطملم ذقم٧ُم ذم يمت» وؾم٤مق اًمٕمالُم٦م قمبد اًم٘م٤مدر اًم٘مرر يمالم اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل وم٘م٤مل:

هذا ضم٤مءين ؿمخص ُمـ أصح٤ميب سمٙمت٤مب ٕيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ومٙمؿ ُمـ طمدي٨م وٕمٞمػ ومٞمف 

ٗمف ٕضمؾ رأيف صححف ٕضمؾ ، /2)اجلقاهر اعمْمٞم٦م ش. رأيف، ويمؿ ُمـ طمدي٨م ومٞمف صحٞمح وٕمَّ

 سمتح٘مٞمؼ:قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق(

وطم٤مؿم٤م هلل أن اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مع رم » صمؿ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمبد اًم٘م٤مدر اًم٘مرر:

 ش.، ومٝمذا اًمٙمت٤مب اًمذى أؿم٤مر إًمٞمف هق اًمٙمت٤مب اعمٕمروف سمٛمٕم٤مين أصم٤مر هذا

احل٤موي ذم » وهقاعمٕمروف سمـ  الُم٦م اًم٘مرر خترجيف قمغم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،صمؿ ذيمر اًمٕم

 .ٞمئ٤م مم٤م ذيمره اًمبٞمٝم٘مل قمـ اًمٓمح٤مويواهلل مل أر رم هذا اًمٙمت٤مب ؿم» وىم٤مل: ،«سمٞم٤من آصم٤مراًمٓمح٤موي

وىمد اقمتٜمك ؿمٞمخٜم٤م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمالء اًمديـ وووع يمت٤مسًم٤م قمٔمٞماًم ٟمٗمٞمًس٤م قمغم اًمسٜمـ اًمٙمبػم ًمف، 

مم٤م ارشمٙمبٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع اًمذي رُمك سمف اًمبٞمٝم٘مل ًمٚمٓمح٤موي، ومٞمذيمر طمديًث٤م  وسملمَّ ومٞمف أٟمقاقم٤م

عمذهبف وؾمٜمده وٕمٞمػ ومٞمقصمِّ٘مف، ويذيمر طمديث٤ًم قمغم ُمذهبٜم٤م وومٞمف ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذى وصمَّ٘مف 

ومٞمْمّٕمٗمف، وي٘مع هذا رم يمثػم ُمـ اعمقاوع، وسملم هذيـ اًمٕمٛمٚملم ُم٘مدار ورىمتلم أو صمالصم٦م، وهذا 

قمبد اًمٗمت٤مح  ، سمتح٘مٞمؼ:/2)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  ش.ومٛمـ ؿمؽَّ رم هذا ومٚمٞمٜمٔمر ومٞمفيمت٤مسمف ُمقضمقد سم٠ميدي اًمٜم٤مس، 

 حمٛمد احلٚمق(

اجلقهر اًمٜم٘مل قمغم »ويمت٤مب ؿمٞمخف اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اًمٕمالُم٦م اًم٘مرر اؾمٛمف اًمٙم٤مُمؾ: 

وص٤مطمبف هق  ،«اجلقهر اًمٜم٘مل ذم اًمرد قمغم اًمبٞمٝم٘مل»اؾمٛمف  . وىمٞمؾ:«اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل

وـمبع اًمٙمت٤مب ُمع اًمسٜمـ  ،«اسمـ اًمؽميمامين» واعمٕمروف سمـ  ن اعم٤مرديٜمل،قمالء اًمديـ قمكم سمـ قمثام

 اًمٙمؼمى ذم طمٞمدرآسم٤مد. 

ضعن العالمة ابن توموة يف اإلمام الطحاوي والرد ظلوه: -1
وقمده ُمـ أذاط  أظمرج اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرطمدي٨م رد اًمِمٛمس،
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ٜمبٖمل عمـ يم٤من ؾمبٞمٚمف اًمٕمٚمؿ اًمتخٚمػ ٓ ي» وطمٙمك قمـ أمحد سمـ ص٤مًمح أٟمف يم٤من ي٘مقل: اًمس٤مقم٦م،

)ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ش.قمـ طمٗمظ طمدي٨م أؾمامء اًمذي رواه ًمٜم٤م قمٜمف؛ ٕٟمف ُمـ أضَمؾِّ قمالُم٤مت اًمٜمبقة

/) 

واًمٓمح٤موي ًمٞمس٧م » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد أن ؾم٤مق يمالم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي هذا:

إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م، ش ٤مرذح ُمٕم٤مين أصم»قم٤مدشمف ٟم٘مد احلدي٨م يمٜم٘مد أهؾ اًمٕمٚمؿ؛ وهلذا روى ذم 

وإٟمام يرضمح ُم٤م يرضمحف ُمٜمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٞم٤مس اًمذي رآه طمج٦م، ويٙمقن أيمثره٤م 

جمروطًم٤م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد ٓ يثب٧م، وٓ يتٕمرض ًمذًمؽ؛ وم٢مٟمف مل شمٙمـ ُمٕمرومتف سم٤مإلؾمٜم٤مد يمٛمٕمروم٦م 

 (/1)ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ش.أهؾ اًمٕمٚمؿ سمف، وإن يم٤من يمثػم احلدي٨م وم٘مٞمًٝم٤م قم٤معم٤ًِم

وإٟمام ـمٕمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ٕٟمف روى طمدي٨م رد اًمِمٛمس ذم 

 ومل يْمٕمٗمف.  ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر،

 وحتقوق ىسبة تصحوحه إىل اإلمام الطحاوي: حديث رد الشمس،

ُمع أٟمف  قمزا همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ شمّمحٞمح طمدي٨م رد اًمِمٛمس إمم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي،

وروى اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض قمـ اإلُم٤مم  تف ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر،مل يّمححف أو حيسٜمف أو يثب

ىم٤مل )أي اًمٓمح٤مي(: وهذان احلديث٤من صم٤مسمت٤من، و رواهتام » هذا، صمؿ ىم٤مل: اًمٓمح٤موي طمدي٨م أؾمامء

 ، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين قمنم ذم اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر(/1)اًمِمٗم٤مء  ش.صم٘م٤مت

ٓمح٤موي: ىم٤مل اًم»وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل، واًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًمّمديؼ اًمٖمامري:

. إطم٤مدي٨م اعمٜمت٘م٤مة ذم ومْم٤مئؾ ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل 1/1)شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ش.وهذان احلديث٤من صم٤مسمت٤من، ورواهتام صم٘م٤مت

 (/11اهلل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٕمبد اهلل اًمٖمامري، اعمٓمبقع وٛمـ ُمقؾمققمتف 

ىمٚم٧ُم أظمرضمف اسمـ ُمٜمده واسمـ ؿم٤مهلم ُمـ طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل:

٤مدمه٤م طمسـ، وممـ صححف اًمٓمح٤موي  سمـ ُمردويف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، وإؾمٜمقمٛمٞمس، وا

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. وادقمك اسمـ اجلقزي أٟمف ُمقوقع وم٠مظمٓم٠م، يمام سمٞمٜمتف ذم خمتٍم اعمقوققم٤مت و

 (1)اًمدرر اعمٜمتثرة ذم إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرة، اعمٓمبقع ُمع اًمٗمت٤موي احلديثٞم٦م ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، صش. وذم اًمتٕم٘مب٤مت

)روح ش. وصححف اًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض»٦م أًمقد ذم روح اعمٕم٤مين:وىم٤مل اًمٕمالُم

ومٕمزا اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمتّمحٞمح إمم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ومل يّمححف أو يْمٕمٗمف  ،(1اعمٕم٤مين، ص:

 هق. 
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 روى اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي طمدي٨م رد اًمِمٛمس قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس سم٢مؾمٜم٤مديـ: 

ٕمبز، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ طمدصمٜم٤م أسمق أُمٞم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمبٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًم -1

ُمرزوق، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلسـ، قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلسلم، قمـ أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس، ىم٤مًم٧م: يم٤من 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقطمك إًمٞمف ورأؾمف ذم طمجر قمكم ومٚمؿ يّمؾ اًمٕمٍم طمتك همرسم٧م 

رؾمقل اهلل ىم٤مل: ٓ، وم٘م٤مل ش صٚمٞم٧م ي٤م قمكم؟»اًمِمٛمس، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، ىم٤مًم٧م شاًمٚمٝمؿ إٟمف يم٤من ذم ـم٤مقمتؽ وـم٤مقم٦م رؾمقًمؽ وم٤مردد قمٚمٞمف اًمِمٛمس»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ُم٤م همرسم٧م. أؾمامء: ومرأيتٝم٤م همرسم٧م، صمؿ رأيتٝم٤م ـمٚمٕم٧م سمٕمد

وصم٘مف اًمثقري واسمـ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ ُمٕملم. وذم  ذم هذا اإلؾمٜم٤مد ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق خمتٚمػ ومٞمف،

وىم٤مل اسمـ  ووٕمٗمف اًمٜمس٤مئل، ،شؿمديد اًمتِمٞمع ص٤مًمح احلدي٨م إٓ أٟمف»رواي٦م قمـ اسمـ ُمٕملم: 

 (/1)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ش.يم٤من خيٓمئ قمغم اًمث٘م٤مت ويروي قمـ قمٓمٞم٦م اعمقوققم٤مت»طمب٤من:

قمبٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمبز: صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد:  وىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر ذم

قمٜمد يمثػم يم٤من صم٘م٦م صدوىم٤م، ويم٤من يتِمٞمع ويروي أطم٤مدي٨م ذم اًمتِمٞمع ُمٜمٙمرة، ووٕمػ سمذًمؽ 

ي٥م اًمتٝمذي٥م. )شم٘مرش.ُمـ اًمٜم٤مس. وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من: ؿمٞمٕمل وإن ىم٤مل ىم٤مئؾ راوميض مل أٟمٙمر قمٚمٞمف

 (/هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل:  -1

ُمف أم ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ومديؽ، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُمقؾمك، قمـ قمقن سمـ حمٛمد، قمـ أ

 قمـ أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس، سمف.

ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجرذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م:  وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٗمٓمري،

 ش.صدوق ُرُِمل سم٤مًمتِمٞمع»

وقمقن سمـ حمٛمد ذيمره اًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمبػم، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

 وذيمره اسمـ طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت. ُمـ همػم ضمرح أو شمٕمديؾ،

وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  شُم٘مبقًم٦م»ُم٤م أم قمقن وم٘م٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ومٞمٝم٤م:وأ

)شم٘مرير شم٘مري٥م ش.سمؾ جمٝمقًم٦م احل٤مل، وم٘مد شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمٝم٤م اصمٜم٤من، ومل يقصم٘مٝم٤م أطمد:»ُمٕمٚم٘م٤م قمٚمٞمف 

 (/اًمتٝمذي٥م 

ـ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل إؾمٜم٤مد طمدي٨م أؾمامء ذم   . (/1) «ـمرح اًمتثري٥م»وطمسَّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ٟم٤م أمحد سمـ  ريض اهلل قمٜمف ذم رد اًمِمٛمس:وروي قمـ ضم٤مسمر 

قمبد اًمرمحـ سمـ اعمٗمْمؾ احلراين ىم٤مل: ٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل: ٟم٤م ُمٕم٘مؾ سمـ قمبٞمد 

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر اًمِمٛمس ومت٠مظمرت »اهلل، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر: 

 (2ًمٚمٓمؼماين )اعمٕمجؿ إوؾمط ش.ؾم٤مقم٦م ُمـ هن٤مر

 )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( وأسمق اًمزسمػم حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ صدوق.

 )حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(وُمٕم٘مؾ سمـ قمبٞمد اهلل صدوق طمسـ احلدي٨م.

 ومل ٟمٕمثر قمغم شمرمج٦م ًمٚمقًمٞمد.  واًمقًمٞمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل ذيمره اسمـ طمب٤من ذم اًمث٘م٤مت،

 .«إٓ ظمػما وُم٤م قمٚمٛم٧م ُمـ طم٤مًمف» ( :/21وىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد )
وصححف اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ  ( إؾمٜم٤مده،/1) وطمسـ اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

  (./1اخلٗم٤مء )

( قمـ أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد /12-11) وأظمرج اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م

  أطم٤مدي٨م ختص رد اًمِمٛمس وهل وٕمٞمٗم٦م ضمدا أو ُمقوققم٦م. اخلدري

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ُمقوقع،  قمغم أىمقال:واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمدي٨م رد اًمِمٛمس 

وىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ذم اًمتٕمٚمٞمؼ  وُمٜمٝمؿ وٕمٗمف، وُمٜمٝمؿ طمسٜمف، وصححف اًمبٕمض.

واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واإلُم٤مم  ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ، واسمـ اجلقزي، :«اعمّمٜمقع»قمغم 

محد سمـ ص٤مًمح وىم٤مل أ وهمػمهؿ: وٕمٞمػ أو ُمقوقع. ،واسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ يمثػم ،اًمذهبل

 اعمٍمي، واإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕم٤مُمري، واحل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري، واًمبٞمٝم٘مل،

واًمزرىم٤مين  واسمـ طمجر، واًم٘مسٓمالين، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، واًمٕمالُم٦م اهلٞمثٛمل، واسمـ قمراق،

واًمٕمجٚمقين، و  واًمسخ٤موي، واعمال قمكم اًم٘م٤مري، ،لوحمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محل واًمسٞمقـمل،

 دي٨م رد اًمِمٛمس صحٞمح أو صم٤مسم٧م. وهمػمهؿ: طم ،اًمٙمقصمري

شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمبد  1-1ص  «اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م اعمقوقع»ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: 

  اًمٗمت٤مح أيب همدة.

ومتقىمٗم٧م سمدقم٤مئف صغم اهلل  ومحؾ اعمال قمكم اًم٘م٤مري رد اًمِمٛمس قمغم أهن٤م يم٤مدت شمٖمرب،

 سم٤مب ىمسٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ( ىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح،)ُمر ش.واعمٕمٜمك أهن٤م يم٤مدت أن شمٖمرب ومحبسٝم٤م»ىم٤مل:  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

وم٢مٟمف مل شمٙمـ ُمٕمرومتف سم٤مإلؾمٜم٤مد يمٛمٕمروم٦م أهؾ » أُم٤م ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمٜم٤مء قمغم إيراده طمدي٨م رد اًمِمٛمس ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر وقمده ُمـ دٓئؾ اًمٜمبقة، «اًمٕمٚمؿ سمف

ٜم٤مد وم٘مٚمام خيٚمق يمت٤مسمف ُمٕم٤مين أصم٤مر، وُمِمٙمؾ أصم٤مر ُمـ سمح٨م اإلؾم ومٝمذا اًم٘مقل ظمالف اًمقاىمع،

وطمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م وهمػمه ُمـ اًمٙمت٥م  وضمرح اًمرضم٤مل وشمقصمٞم٘مٝمؿ.

وهد سمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمف اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي  قمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي اجلرح واًمتٕمديؾ،

 .ص  «أُم٤مين إطمب٤مر»رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م 
وصحح  ووٕمػ سمٕمض طمٗم٤مظ احلدي٨م ذم يمتبٝمؿ سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م،

وُمـ  ومل حيرُمٝمؿ ُمقىمٗمٝمؿ هذا اإلُم٤مُم٦م واًمؼماقم٦م ذم ومـ احلدي٨م. ًمْمٕم٤مف واعمٜم٤ميمػم،سمٕمْمٝمؿ ا

قم٤مدة اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م همػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أٟمف حيقل ظمٓم٠م ضمزئٞم٤م ُمـ قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء يمٚمٞم٦ًم، ويٜمسبف إًمٞمف 

 ويٓمٕمـ ومٞمف.

 بعض أخطاء ابن توموة:

 ومل يّمححف، وإٟمام هد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي طمدي٨م رد اًمِمٛمس ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر،

ؿ ًمف ومٝمذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمسٚمَّ  خيدش إُم٤مُمتف ذم احلدي٨م، وم٢مٟمف ٓ ومٝم٥م أٟمف أظمٓم٠م ذم ُمقوع واطمد،

 رهمؿ أٟمف أظمٓم٠م أظمٓم٤مًء، ُمٜمٝم٤م: اإلُم٤مُم٦م قمٜمد أشمب٤مقمف،

ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن وم٠مقمرسمف ومٚمف » ذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم همػم واطمد ُمـ يمتبف طمدي٨م: -1

. سمٞم٤من شمٚمبٞمس /11. اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى 1اًمٕمبقدي٦م، ص) دون شمٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف. ،شسمٙمؾ طمرف قمنم طمسٜم٤مت

 (1/12، و12/11، و /21ٗمت٤موى . جمٛمقع اًم/2اجلٛمٝمٛمٞم٦م 

رواه اًمؽمُمذي »ذم هذا احلدي٨م:  (/) وىم٤مل ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ذم ُمقوع آظمر

 وًمٞمس مم٤م أظمرضمف ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.  ،شوىم٤مل: طمدي٨م طمسـ همري٥م

(: طمدي٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد هذا إوؾمط )سمرىمؿ:وأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ 

وىم٤مل أسمق  يمذاب. وهنِمؾ ُمؽموك. ىم٤مل اًمٓمٞم٤مًمز واسمـ راهقيف: قمـ هنِمؾ ، قمـ اًمْمح٤مك،

 (/12)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ؾمٕمٞمد اًمٜم٘م٤مش: روى قمـ اًمْمح٤مك اعمقوققم٤مت.

وقمبد اهلل سمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م  وروي هذا احلدي٨م قمـ قمٛمر، وأيب هريرة، واسمـ قمب٤مس،

، /2 ،1/1)«اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»هذه اًمٓمرق ذم  إًمب٤مين ًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م، ومجع اًمِمٞمخسم٠م

 وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا احلدي٨م ذم يمتبف ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ. وطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمقوع، (.122



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وقمزاه ذم سمٕمض  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م: إهن٤م أقمٓمٞم٧م ُمـ يمٜمز حت٧م اًمٕمرش، -1

ومل يرد ذيمر إقمٓم٤مء ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ُمـ يمٜمز حت٧م  سمـ قمب٤مس،قمـ ا اًمٙمت٥م إمم صحٞمح اًمبخ٤مري،

أم اًمٙمت٤مب » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى: اًمٕمرش ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م.

اًمتل مل يٜمزل ذم اًمتقراة وٓ ذم اإلٟمجٞمؾ وٓ ذم اًمزسمقر وٓ ذم اًمٗمرىم٤من ُمثٚمٝم٤م، واًمتل أقمٓمٞمٝم٤م ٟمبٞمٜم٤م 

 (/)ش.ٕمرش اًمتل ٓ دمزئ صالة إٓ هب٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ يمٜمز حت٧م اًم

إن وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب أقمٓمٞمٝم٤م ُمـ يَمٜمْز حت٧م »ورم سمٕمض إطم٤مدي٨م:  وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

 (ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم شمقطمٞمد اهلل، ص. 1/)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ش.اًمٕمرش

وروى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ اسمـ قمب٤مس  وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ جمٛمقع اًمٗمت٤موى:

أقمٓمٞم٧م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمب٘مرة ُمـ يمٜمز » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: أن اًمٜمبل صغم اهلل

 ( 1/11. وُمثٚمف ذم 2/11ٗمت٤موى )جمٛمقع اًمش.حت٧م اًمٕمرش

ٟمٕمؿ ورد  ومل ٟمجد ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م إقمٓم٤مء ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ُمـ يمٜمز حت٧م اًمٕمرش.

ومٕمـ طمذيٗم٦م  ،ذم يمت٥م إطم٤مدي٨م إقمٓم٤مء آظمر آي٤مت ؾمقرة اًمب٘مرة وطمده٤م ُمـ يمٜمز حت٧م اًمٕمرش

ز حت٧م هذه أي٤مت ُمـ آظمر اًمب٘مرة ُمـ يمٜم أقمٓمٞم٧م»ىم٤مل: يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(111أمحد، رىمؿ: )ُمسٜمدش. اًمٕمرش، مل يٕمٓمٝم٤م ٟمبل ىمبكم

- :صمؿ  ظمػم اًم٘مرون ىمرين» أظمرج اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمام خيص ظمػم اًم٘مرون طمدي٨م ،

 ( /11. ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م ٤1/11موى . جمٛمقع اًمٗمت/اًمٙمؼمى  )اًمٗمت٤موى ش.اًمذيـ يٚمقهنؿ

، صمؿ اًمذيـ  ظمػم اًم٘مرون ىمرين اًمذي سمٕمث٧م ومٞمف» وورد هذا احلدي٨م ذم يمت٥م يمثػمة سمٚمٗمظ:

. جمٛمقع اًمٗمت٤موى 12. ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م، ص، ص )أُمراض اًم٘مٚمقب وؿمٗم٤مؤه٤م .ش، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ يٚمقهنؿ

/212، و/ًمٕمراىمٞم٦م، ص. اًمتحٗم٦م ا) 

ظمػميمؿ ىمرين، صمؿ اًمذيـ » وم٘مد ضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري: ُمع أٟمف مل يثب٧م قمٜمد اعمحدصملم،

ظمػم أُمتل ىمرين، صمؿ »(، وذم اًمبخ٤مري ذم ُمقوع آظمر:11: رىمؿش.)يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ »( و2رىمؿ:ش.)اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

 (.1رىمؿ:ش.)يٚمقهنؿ اًمذيـ

 ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أي اًمٜم٤مس ظمػم؟ ىم٤مل:»وذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمٚمٗمظ:

ش. ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين»، و(1رىمؿ:ش.)ىمرين، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ
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 (.1رىمؿ:ش.)إن ظمػميمؿ ىمرين»و (،1)رىمؿ:

 (.1/112/2)ش.ظمػم اًم٘مرن ىمرين» وذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين سمٚمٗمظ:

 (.1رىمؿ:ش.)ظمػم ىمرن اًم٘مرن اًمذي أٟم٤م ومٞمف» وذم اعمٕمجؿ إوؾمط:

ظمػم اًم٘مرون »هذا اًمٚمٗمظ أي » :«إضمقسم٦م اًمٗم٤موٚم٦م» وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة ذم 

قمـ )إضمقسم٦م اًمٗم٤موٚمف ش.مل أضمده ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م مم٤م رضمٕم٧م إًمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر احلديثٞم٦مش ىمرين

 (1اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص إؾمئٚم٦م اًمٕمنمة

إٓ أن يٙمقن رواه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م شظمػم اًم٘مرون ىمرين»ومٚمؿ جيد أهؾ اًمٕمٚمؿ هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ:

 سم٤معمٕمٜمك. 

يذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا » وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمقد رؿم٤مد ؾم٤ممل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م:

ذم ...ش ظمػم اًم٘مرون اًم٘مرن»أو ش. وظمػم اًم٘مرون ىمرين...»احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ اًمذي يبدأ سمٕمب٤مرة: 

ٜم٦م )شمٕمٚمٞمؼ ُمٜمٝم٤مج اًمس ش.يمثػم ُمـ يمتبف. وىمد سمحث٧م قمـ هذه اًمرواي٦م هبذه إًمٗم٤مظ ـمقيال ومٚمؿ أضمده٤م

1/)حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ، 

ُمـ مجٞمع دور اإلومت٤مء أن  -أطمد اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ–وـمٚم٥م اعمٗمتل ُمرهمقب أمحد احلٗمٞمد 

قمٚمٛمٝمؿ سمف. يمام ذم ُمرهمقب وم٠مؿم٤مر مجٞمٕمٝمؿ قمـ قمدم  ،«ظمػم اًم٘مرون» يثبتقا احلدي٨م سمٚمٗمظ:

 (. 2/1اًمٗمت٤موى)

-  ذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم همػم واطمد ُمـ يمتبف طمدي٨م: ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف

)طم٘مقق آل ش.واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م طمتك حيبقيمؿ ُمـ أضمكم»وؾمٚمؿ ٓسمـ قمب٤مس: 

 (1/1، و/2جمٛمقع اًمٗمت٤موى . اًمبٞم٧م، ص

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م طمتك حيبقٟمٙمؿ هلل » ٚمٗمظ:وأورده ذم سمٕمض اًمٙمت٥م سم

. ُمٜمٝم٤مج 1/1، و/12. جمٛمقع اًمٗمت٤موى 121. رأس احلسلم، ص)أُمراض اًم٘مٚمقب وؿمٗم٤مؤه٤م، ص ش.وًم٘مراسمتل

 (. اًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م، ص/121اًمسٜم٦م 

ورواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف وهمػُمه سمٚمٗمظ:  وٓيقضمد طمدي٨م ذم يمت٥م احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ،

)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،  ش.واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يدظمؾ ىمٚم٥م رضمؾ اإليامن طمتك حيبٙمؿ هلل وًمرؾمقًمف»

 . وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمح(11. ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:رىمؿ:

- :وذم صحٞمح اًمبخ٤مري،  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمام خيص ضمٝم٤مد اًم٘مسٓمٜمٓمٜمٞم٦م

أول ضمٞمش يٖمزو اًم٘مسٓمٜمٓمٜمٞم٦م »ؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: وهمػمه، قمـ أم طمرام، قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و
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 (/11ديـ اعمسٞمح  ل)اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمد ش.ُمٖمٗمقر هلؿ

وىمد روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر أن اًمٜمبل » ىم٤مل ذم سمٕمض يمتبف:و

. 2)اعمس٤مئؾ وإضمقسم٦م، ص ش.أول ضمٞمش يٖمزو اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ُمٖمٗمقر ًمف»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 ( /1، و/. ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م 1/1، و/، و/، و/1ٗمت٤موى جمٛمقع اًم

قمـ أم طمرام  «صحٞمحف» ومل يرِو اسمـ قمٛمر هذا احلدي٨م، وإٟمام رواه اًمبخ٤مري ذم

، ىم٤مًم٧م أم طمرام: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أٟم٤م شأول ضمٞمش ُمـ أُمتل يٖمزون اًمبحر ىمد أوضمبقا»سمٚمٗمظ:

أول ضمٞمش ُمـ أُمتل يٖمزون » اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ، صمؿ ىم٤مل اًمٜمبل صغمشأٟم٧م ومٞمٝمؿ»ومٞمٝمؿ؟ ىم٤مل: 

 (11)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.ٓ»، وم٘مٚم٧م: أٟم٤م ومٞمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: شُمديٜم٦م ىمٞمٍم ُمٖمٗمقر هلؿ

 ومل ٟمجد هذا احلدي٨م ذم يمت٥م احلدي٨م سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. 

- ًمٕمرش ذم همػم أورد اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ومٞمام خيص آؾمتقاء قمغم ا

. اًمٗمتقى احلٛمقي٦م، /)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ش.آؾمتقاء ُمٕمٚمقم، واًمٙمٞمػ جمٝمقل» واطمد ُمـ يمتبف سمٚمٗمظ:

. 11. ذح طمدي٨م اًمٜمـزول، ص1/12. درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ، و1/1 ،1/. سمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م 11ص

 ، وذم همػمه٤م ُمـ يمتبف ذم قمدة ُمقاوع( /1جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

ويمٞمػ قمٜمف ».ٟمٕمؿ روي قمـ ُم٤مًمؽ:  «واًمٙمٞمػ جمٝمقل» ب٧م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ًمٗمظ:ومل يث

)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ش.واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل» ، وروي قمٜمف:()إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمبٞمٝم٘مل، ص.شُمرومقع

 (ًمٚمبٞمٝم٘مل، ص

وأُم٤م اًمٚمٗمظ اًمذي أورده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمتبف ومٚمؿ يروه إٓ وه٥م سمـ ُمٜمبف، وىم٤مل اًمذهبل 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م اًمب٤مهكم يمذاب...، وهذا أطمسبف ُمـ » ىم٤مل: : ُمقوقع.«ٚمقاًمٕم»قمٜمف ذم 

 ()اًمٕمٚمق، رىمؿ:ش.ووع همالم اخلٚمٞمؾ، وهق يمالم ريمٞمؽ

روى قمـ اًمث٘م٤مت سم٠مطم٤مدي٨م  ،وهمالم اخلٚمٞمؾ، هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م اًمبٖمدادي

 ()اًمْمٕمٗم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ، صواهٞم٦م ُمقوققم٦م. 

-  ًّص  «ُمراشم٥م اإلمج٤مع» ا قمغم ىمقل اسمـ طمزم ذمىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رد(  :)

ا قمٚمٞمف: ىم٤مل ردًّ  ،«وأٟمف شمٕم٤ممم مل يزل وطمده وٓ رء همػمه ُمٕمف، صمؿ ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م يمام ؿم٤مء»

وُمٕمٚمقم أن هذه اًمٕمب٤مرة ًمٞمس٧م ذم يمت٤مب اهلل، وٓ شمٜمس٥م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف »

، شيم٤من اهلل وٓ رء ىمبٚمف»أًمٗم٤مظ: ُروي: وؾمٚمؿ،...وروي هذا احلدي٨م ذم اًمبخ٤مري سمثالصم٦م 
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، ط: دار اسمـ 2)ٟم٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤مع، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، صش.وٓ رء ُمٕمف»، وُروي: شوٓ رء همػمه»وُروي: 

 طمزم، سمػمت(

ومل ٟمجد هذا اًمٚمٗمظ ذم صحٞمح  إمم صحٞمح اًمبخ٤مري، «ٓرء ُمٕمف»وقمزا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمقًمف 

ومل يٙمـ »ـ أمحد إؾمؼماس ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف:ىم٤مل طمس اًمبخ٤مري وٓ همػمه ُمـ يمت٥م احلدي٨م،

ومٚمؿ أضمده ذم صحٞمح اًمبخ٤مري، سمؾ وٓ ذم رء ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م، وإن يم٤من ؿمٞمخ ش رء ُمٕمف

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه يم٤مًمذهبل واسمـ يمثػم واسمـ اًم٘مٞمؿ قمزوا هذا اًمٚمٗمظ ًمٚمبخ٤مري، إٓ أن 

 اًمبخ٤مري: )ومل يٙمـ وذم رواي٦م همػم(: »/1ش )ومتح اًمب٤مري»احل٤مومظ اسمـ طمجر ي٘مقل ذم 

اهـ وم٘مد يٙمقن اظمتالف ٟمسخ اًمّمحٞمح هق اًمسب٥م ذم هذا آظمتالف، إٓ أين ش. رء ُمٕمف(

أؾمتبٕمد ذًمؽ؛ إذ ًمق يم٤من اًمبخ٤مري رواه ومٕمال هبذا اًمٚمٗمظ ًمقضمدٟم٤مه قمٜمد همػمه ممـ أظمرج 

ومٚمام مل ٟمجد هذا اًمٚمٗمظ قمٜمد أطمد ُمٜمٝمؿ همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف  احلدي٨م ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م، وهؿ يمثػم،

(2)طم٤مؿمٞم٦م ٟم٘مد ُمراشم٥م اإلمج٤مع، صش. وهؿ، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب

 روي هذا احلدي٨م قمـ قمٛمران سمـ احلّملم سم٢مؾمٜم٤مديـ:

 سم٢مؾمٜم٤مد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اعمسٕمقدي )صم٘م٦م(.  .1

 ورى هذا احلدي٨م قمـ اعمسٕمقدي ؾمبٕم٦م:

قمثامن سمـ قمٛمر  - ٛمٞمؾ )صم٘م٦م صمب٧م(،سمـ ؿم اًمٜمرض -1 )صم٘م٦م صمب٧م(، ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث -1

 روح سمـ قمب٤مدة - سمـ وم٤مرس )صم٘م٦م(. ه١مٓء اًمثالصم٦م رووا قمـ اعمسٕمقدي ىمبؾ آظمتالط.

)صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ(، وه١مٓء  يزيد سمـ ه٤مرون -، داود اًمٓمٞم٤مًمز )صم٘م٦م طم٤مومظ( أسمق - )صم٘م٦م(،

اشمٗم٘مقا مجٞمٕم٤م  .)صم٘م٦م وم٤موؾ( قمبد اهلل سمـ يزيد اعم٘مرئ - ،رووا قمـ اعمسٕمقدي سمٕمد آظمتالط

ُمع أن سمٕمْمٝمؿ رواه قمـ اعمسٕمقدي ىمبؾ آظمتالط وسمٕمْمٝمؿ  «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» قمغم

 سمٕمد آظمتالط.

 )صم٘م٦م صمب٧م(. ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إقمٛمش اًمٙمقذم .1

طمٗمص سمـ همٞم٤مث )صم٘م٦م  -1 ُمٜمٝمؿ: ،مخس٦م :وروى هذا احلدي٨م قمـ إقمٛمش شمسٕم٦م

-، أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش)صم٘م٦م رسمام يٖمٚمط( - صم٘م٦م(،) قمبٞمدة قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمٕمـ أسمق -1وم٘مٞمف(، 
يم٤من اهلل » سمٚمٗمظ )صم٘م٦م طم٤مومظ( أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٗمزاري - )صم٘م٦م(. حمٛمد سمـ قمبٞمد

 .«ومل يٙمـ رء همػمه
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ؿمٞمب٤من سمـ  -1، أسمق محزة حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن اًمسٙمري )صم٘م٦م وم٤موؾ( -1 ورواه اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ:

 ش.هلل ومل يٙمـ رء ىمبٚمفيم٤من ا» سمٚمٗمظ: قمبد اًمرمحـ اًمٜمحقي )صم٘م٦م(

 . «يم٤من اهلل ىمبؾ يمؾ رء» ورواه أسمقُمٕم٤موي٦م حمٛمد ظم٤مزم )صم٘م٦م( قمـ إقمٛمش سمٚمٗمظ:
يم٤من »سمٚمٗمظ:   ورواه أسمق قمقاٟم٦م اًمقو٤مح سمـ قمبد اهلل اًمٞمِمٙمري قمـ إقمٛمش)صم٘م٦م صمب٧م(

 . «اهلل قمز وضمؾ ٓ ذيؽ ًمف
وم٘مد رواه  ضمح.را «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» طم٤مصؾ اًم٘مقل أن هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ:

. وأُم٤م ُم٤م رواه «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» وقمـ إقمٛمش مخس٦م سمٚمٗمظ: قمـ اعمسٕمقدي ؾمبٕم٦م،

يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء » ، وُم٤م رواه أسمققمقاٟم٦م سمٚمٗمظ:«يم٤من اهلل ىمبؾ يمؾ رء» أسمق ُمٕم٤موي٦م سمٚمٗمظ:

 . «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» ، ومٞمقاومؼ اًمرواي٦م إومم:«همػمه
رواي٦م سم٤معمٕمٜمك، «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء ىمبٚمف»:  محزة وؿمٞمب٤من سمٚمٗمظومٕمٚمؿ أن طمدي٨م أيب

؛ وم٘مد اشمٗمؼ قمغم اًمرواي٦م هبذا اًمٚمٗمظ اًمرواة يمٚمٝمؿ إٓ «يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» وأصٚمف سمٚمٗمظ

 ويمٚمٝمؿ صم٘م٤مت.  اصمٜملم ُمٜمٝمؿ،

طمدي٨م يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه رواي٦م ودراي٦م » ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: رؾم٤مًم٦م

 ديمتقر/صالح اًمديـ سمـ أمحد إدًمبل. ًمٚم «وقم٘مٞمدة

- ( أظمرج اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى/12 قمـ يمت٤مب اًمسٜم٦م ٕيب سمٙمر )

 زث رث يت ىت نت ٱُّٱ طمدصمٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ جم٤مهد:»سمـ أيب قم٤مصؿ وم٘م٤مل:
وجمٛمقع . /11، و/، و /1)واٟمٔمر: سمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.ىم٤مل: ي٘مٕمده ُمٕمف قمغم اًمٕمرش َّمث

 (/1، و/اًمٗمت٤موى 

ومل يتٙمٚمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم إؾمٜم٤مد احلدي٨م أو ُمتٜمف رهمؿ وٕمػ اإلؾمٜم٤مد وٟمٙم٤مرة اعمتـ؛ سمؾ 

طمدي٨م ىمٕمقد اًمرؾمقل صٚم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚم  اًمٕمرش صم٤مسم٧م قمـ » ىم٤مل ُم١ميدا هذا احلدي٨م:

درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ )ش.جم٤مهد وهمػمه، ويم٤من اًمسٚمػ وإئٛم٦م يرووٟمف وٓ يٜمٙمروٟمف، ويتٚم٘مقٟمف سم٤مًم٘مبقل

/1)واًمٜم٘مؾ 
يم٤مٟمقا يرووٟمف دون اًمٜمٙمػم قمٚمٞمف.  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: شمٚم٘م٤مه اًمسٚمػ وإئٛم٦م سم٤مًم٘مبقل،

وأسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م)ت  هـ(12ُمع أٟمف مل يروه أطمد همػم جم٤مهد سمـ ضمؼم )ت:

11دوق ص» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: (. وذم إؾمٜم٤مد جم٤مهٍد اًمٚمٞم٨ُم سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ خمتٚمط،هـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا و مل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك  )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(ش.اظمتٚمط ضمدًّ

مل ٟمٕمثر ًمف قمغم شمرمج٦م ذم يمت٥م اًمت٤مريخ  أسمق قمبد اهلل اخلٗم٤مف، وذم رواي٦م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م:

 (. 1 ،11وأظمرج ه٤مشملم اًمروايتلم أسمقسمٙمر سمـ اخلالل ذم اًمسٜم٦م )رىمؿ:  واًمؽماضمؿ.

ش يروی قمـ جم٤مهد سمٓمريؼ وٕمٞمٗم٦م. واإلىمٕم٤مد ُمٕمف قمغم اًمٕمر» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري:

٤م، وأٟمك ُم٤م يٜمس٥م إمم جم٤مهد ُمـ ذاك؟ وىمد  وشمٗمسػم اعم٘م٤مم اعمحٛمقد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ُمتقاشمر شمقاشمًرا ُمٕمٜمقيًّ

ّسح همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م سمبٓمالن ُم٤م يروی قمـ جم٤مهد. ويری سمٕمض اًمٜمّم٤مری رومع قمٞمسك 

 (٤مؿمٞم٦م اًمسٞمػ اًمّم٘مٞمؾ، ص)طمش.قمٚمٞمف اًمسالم وإىمٕم٤مده ذم ضمٜم٥م أسمٞمف، وهذا هق ُمّمدر هذا اًمتحريػ

واًمّمحٞمح أن طمدي٨م إىمٕم٤مد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٕمرش ضم٤مء ُمـ ىمبؾ أهؾ 

ـْ َيٖمٚم٥ِْم ومس٠ُمقمٓمِٞمف أن جيٚمس » (:/11اًمٙمت٤مب، وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اًمالهقيت) َُم

 ش.ُمٕمل ذم قمرر، يمام همٚمب٧م أٟم٤م أيًْم٤م وضمٚمس٧ُم ُمع أيب ذم قمرؿمف

ىم٤مل اًمربُّ  ًمريب: اضمٚمس قمـ يٛمٞمٜمل طمتك أوع أقمداَءك » (:1/112وذم ؾمٗمر اعمزاُمػم)

 ش.َُم١مـمًِئ٤م ًم٘مدَُمٞمؽ

م قمـ اخلٓم٤مي٤م » (:11/12) وذم رؾم٤مًم٦م سمقًمس اًمرؾمقل إمم اًمٕمؼماٟمٞملم وأُم٤م هذا ومبٕمدُم٤م ىمدَّ

 ش.ذسمٞمح٦ًم واطمدًة ضمٚمس إمم إسمد قمـ يٛملم اهلل

ًمسامء وضمٚمس صمؿ أن اًمرب سمٕمدُم٤م يمٚمٛمٝمؿ ارشمٗمع إمم ا(: »1/1وذم إٟمجٞمؾ ُمرىمس )

 ش.قمـ يٛملم اهلل

قمٚمؿ ُمـ ٟمص اإلٟمجٞمؾ اًمس٤مسمؼ أن اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ومٞمام رواه جم٤مهد وحمٛمد سمـ 

 واهلل أقمٚمؿ.  ُمّمٕم٥م أظِمَذت ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت،

- :ىمد ؾمٚمؿ أئٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وأشمب٤مقمٝمؿ سم٤مًمبٕمض أو  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

إن يم٤من اإلٟمٙم٤مر ٕٟمف » أسم٤مطمقا إـمالق اًمبٕمض قمٚمٞمف، ىم٤مل:و اجلزء ُمـ إضمزاء ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم،

ٓ ي٘م٤مل ذم صٗم٤مت اهلل ًمٗمظ اًمبٕمض، ومٝمذا اًمٚمٗمظ ىمد ٟمٓمؼ سمف أئٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ 

 . «ذايمريـ وآصمريـ
صمؿ اؾمتدل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم ضمقاز إـمالق اًمبٕمض هلل شمٕم٤ممم سمام روي قمـ اسمـ 

ؼماين ذم يمت٤مب اًمسٜم٦م: طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م قمٛمرو ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم وم٘م٤مل: قمب٤مس،

سمـ قمثامن اًمٙماليب طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ أقملم قمـ إوزاقمل قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ قمٙمرُم٦م قمـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إذا أراد اهلل أن خيقف قمب٤مده أسمدى قمـ سمٕمْمف ًمألرض ومٕمٜمد ذًمؽ » اسمـ قمب٤مس ىم٤مل:

 (/2)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ش.شمزًمزًم٧م

ومل ي١مصمر  .«قمـ سمٕمْمف»مل يٍمح قمـ اًمذات ذم ىمقًمف :  -دهقمغم وٕمػ إؾمٜم٤م–وهذا إصمر 

ىمد أـمٚمؼ أئٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م  صمؿ ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ـ همػم اسمـ قمب٤مس وقمٙمرُم٦م،قمذًمؽ 

 قمغم اهلل شمٕم٤ممم.  «اًمبٕمض»واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ 

ش وشم٠ميٞمدا ًم٘مقًمف طمٙمك اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم:أُم٤م ىمقًمف:أسمدى قمـ سمٕمْمف

، إذ ًمٞمس ذم محٚمف قمغم فم٤مهره ُم٤م حيٞمؾ صٗم٤مشمف وٓ  ، وأٟمف راضمع إمم اًمذات فم٤مهره ومٝمق قمغم

 (/1)اًمتٗم٤موی اًمٙمؼمی ش.خيرضمٝم٤م قمام شمستحؼ

وأصمر اسمـ قمب٤مس اًمذي اؾمتدل سمف اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إؾمٜم٤مده قمٛمرو سمـ قمثامن اًمٙماليب، 

ث اًمٜم٤مس ُمـ طمٗمٔمف يتٙمٚمٛمقن ومٞمف يم٤من ؿمٞمًخ٤م أقمٛمك سم٤مًمرىم٦م حيد ىم٤مل ومٞمف أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي:

 (/1)اجلرح واًمتٕمديؾ ش.سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة ٓ يّمٞمبقٟمف

 (/)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  : ُمؽموك احلدي٨م. وىم٤مل اًمٜمس٤مئل وإزدي

 وأورد اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقق اخل٤مًمؼ أصمريـ قمـ اسمـ قمب٤مس:  -12

ض اهلل قمٚمٞمٝمام ومام ي٘مب» ىم٤مل اسمـ قمب٤مس )قمـ اًمسامء وإرض ذم يد اهلل قمز وضمؾ(:   -1

  ش.شمرى ـمروم٤ممه٤م سمٞمده

ُم٤م اًمسٛمقات اًمسبع وإروقن اًمسبع وُم٤م ومٞمٝمـ وُم٤م سمٞمٜمٝمـ ذم يد »وذم ًمٗمظ قمٜمف:  -1

)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ش.وهذه أصم٤مر ُمٕمرووم٦م ذم يمت٥م احلدي٨مش. اًمرمحـ إٓ يمخردًم٦م ذم يد أطمديمؿ

/11. اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمرؿمٞم٦م، ص جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ واعمس٤مئؾ ./11) 

، ومل ٟمجد ًمألصمر إول «هذه أصم٤مر ُمِمٝمقرة ذم يمت٥م احلدي٨م»: اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل

ي٘مبض قمغم » ( سمٖمػم إؾمٜم٤مد سمٚمٗمظ:هـ12)ت: وضم٤مء ذم شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إؾمٜم٤مدا.

ىم٤مل ويمٞمع، واًمٜمس٤مئل وؾمٗمٞم٤من سمـ  .«إرض واًمسٛمقات مجٞمٕم٤م ومام يرى ـمرومٝمام ُمـ ىمبْمتف

 دضم٤مل.  . وىم٤مل اجلقزضم٤مين:يمذاب قمٞمٞمٜم٦م ذم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن:

( ًمٕمبد اهلل سمـ أمحد، وذم إؾمٜم٤مده قمٛمر سمـ 122)رىمؿ: «اًمسٜم٦م»وإصمر اًمث٤مين ضم٤مء ذم 

 وٕمٞمػ. يٕمغم: وىم٤مل أسمق ُمٜمٙمر احلدي٨م، ؾم٤مرق احلدي٨م، ىم٤مل اسمـ قمدي: ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري،

 (1/11اًمْمٗمٕم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزی )
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:  ىم٤مل أمحد» وم٘م٤مل: ٤م سمٛمرؾمؾ ٓ إؾمٜم٤مد ًمف،اؾمتدل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم أن هلل صقشم -11

ىم٤مل: ي٤م رب هذا اًمٙمالم اًمذي ؾمٛمٕمتف هق  ،وطمدي٨م اًمزهري ىم٤مل: عم٤م ؾمٛمع ُمقؾمك يمالم رسمف

يمالُمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م ُمقؾمك هق يمالُمل، وإٟمام يمٚمٛمتؽ سم٘مقة قمنمة آٓف ًمس٤من، وزم ىمقة 

وًمق يمٚمٛمتؽ سم٠ميمثر إًمسـ يمٚمٝم٤م، وأٟم٤م أىمقى ُمـ ذًمؽ، وإٟمام يمٚمٛمتؽ قمغم ىمدر ُم٤م شمٓمٞمؼ سمذًمؽ، 

، ىم٤مل: ؾمبح٤من  ومٚمام رضمع ُمقؾمك إمم ىمقُمف، ىم٤مًمقا: صػ ًمٜم٤م يمالم رسمؽ، وم٘م٤مل: ُمـ ذًمؽ عم٧مَّ

اهلل! وهؾ أؾمتٓمٞمع أن أصٗمف ًمٙمؿ، ىم٤مًمقا: ومِمبف، ىم٤مل: أؾمٛمٕمتؿ اًمّمقاقمؼ اًمتل شم٘مبؾ ذم أطمغم 

 (/2)اًمٗمت٤موى  اًمٙمؼمى ش.طمالوة ؾمٛمٕمتٛمقه٤م ومٙم٠مٟمف ُمثٚمف

)اًمٗمت٤موى  ش.هق سيح ذم أٟمف يمٚمٛمف سمّمقت» ؾم٤مق احلدي٨م:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد أن 

 (/2اًمٙمؼمى 

وىمد  وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف طمدي٨م صحٞمح، ومل يذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إؾمٜم٤مدا هلذا احلدي٨م،

د سمـ محاعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم أ «اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م» أظمذه اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ يمت٤مب

ىم٤مل اسمـ رضم٥م  هلل سمـ أمحد هق اخلرض سمـ اعمثٜمك جمٝمقل،راوي هذا اًمٙمت٤مب قمـ قمبد ا و طمٜمبؾ.

ٓسمـ رضم٥م )اًم٘مقاقمد ش. واخلرض جمٝمقل شمٗمرد قمـ قمبد اهلل سمرواي٦م اعمٜم٤ميمػم اًمتل ٓيت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م»احلٜمبكم:

 (12(، صاحلٜمبكم)م:

يّمح قمزوه إمم اإلُم٤مم أمحد  ٓ » وىم٤مل اًمذهبل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء قمـ هذا اًمٙمت٤مب:

 (2/ 11)ؾمػمأقمالم اًمٜمبالء ش.ت٤مب اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م... ُمقوقع قمغم اإلُم٤ممويم»... وم٘م٤مل:

وم٘م٤مل: قمـ  ،«إؾمامء واًمّمٗم٤مت»وروى اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل ُمرؾمؾ اًمزهري هذا خمتٍما ذم 

اًمزهري، قمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، قمـ ضمرير سمـ ضم٤مسمر اخلثٕمٛمل، قمـ يمٕم٥م، 

ٛمف سم٤مًٕمسٜم٦م يمٚمٝم٤م ؾمقى يمالُمف، ىم٤مل ًمف ُمقؾمك: أي رب ىم٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ عم٤م يمٚمؿ ُمقؾمك يمٚم

هذا يمالُمؽ؟ ىم٤مل: ٓ، ًمق يمٚمٛمتؽ سمٙمالُمل مل شمست٘مؿ ًمف. ىم٤مل: أي رب ومٝمؾ ُمـ ظمٚم٘مؽ رء 

ش. يِمبف يمالُمؽ؟ ىم٤مل: ٓ، وأؿمد ظمٚم٘مل ؿمبٝم٤م سمٙمالُمل أؿمد ُم٤م شمسٛمٕمقن ُمـ هذه اًمّمقاقمؼ

 ، ط: ُمٙمتب٦م اًمسقادي، ضمدة(1/1)إؾمامء واًمّمٗم٤مت 

 ويتبلم أن هذه اًمرواي٦م ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت.  جمٝمقل. ٕمٛمل،ثير سمـ ضم٤مسمر اخلوذم إؾمٜم٤مده:ضمر

ي٤م ًمٚمٕمج٥م، يمٞمػ يثب٧م اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمّمقت ًمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم هبذه اًمرواي٦م 

 اإلهائٞمٚمٞم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، وذم «ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م»يمت٤مسمف  ذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم -11

. «إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد»، و«واًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م»وٟم٘مؾ ومٞمف ًمٗمظ  ن،ٕذاا اًمدقم٤مَء سمٕمد «ومت٤مواه»
 وإًمٞمٙمؿ ٟمص اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ىم٤مل:وأطم٤مل إمم صحٞمح اًمبخ٤مري، 

ُمـ ىم٤مل طملم »وذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: »

ٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦م آت حمؾمٛمع اًمٜمداء: اًمٚمٝمؿ رب 

واًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا اًمذي وقمدشمف إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد. طمٚم٧م ًمف ؿمٗم٤مقمتل 

، ط: جمٛمع 1/191، ط: ُمٙمتب٦م اًمٗمرىم٤من، قمجامن. وجمٛمقع اًمٗمت٤موى 37)ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م، ص.«يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 اعمٚمؽ ومٝمد، اًمسٕمقدي٦م(.

ومذيمره ،«طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح»ًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف وشمبٕمف شمٚمٛمٞمذه احل٤مومظ اسمـ ا

 .، ط: ُمٙمتب٦م اعمدين، اًم٘م٤مهرة(1/1) وأطم٤مل إمم اًمّمحٞمحلم. ،«واًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م»سمٚمٗمظ 

، سمؾ هل ُمدرضم٦م، أُم٤م أصؾ اًمدقم٤مء وم٠مظمرضمف «واًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م»ًمٗمظ  ثب٧ميمل ىمٚمٜم٤م: 

(، وأسمق 111ًمرزاق )(، وقمبد ا11( و)11أمحد )و(، 1( و)1اًمبخ٤مري )

(، واسمـ ُم٤مضمف 1ش )اًمٙمؼمى»(  ورم 2(، واًمٜمس٤مئل )111(، واًمؽمُمذى )1داود )

(11( واسمـ ظمزيٛم٦م ،)12( واسمـ طمب٤من ،)1 واًمٓمؼماٟمك رم ،)«إوؾمط( 1ش وذم )

ش قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»(، واسمـ اًمسٜمل ذم 2ش )اًمدقم٤مء»( وذم 11ش )ُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم»

(يمٚمٝمؿ ،)  ًُمـ ىم٤مل طملم يسٛمع اًمٜمداء: اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م »٤م: قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم

واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦م آت حمٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا اًمذي وقمدشمف. طمٚم٧م ًمف 

 ش.ؿمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 (. ٤1م )( قمـ أٟمس، وقمـ أيب اًمدرداء أيًْم 1) «اًمدقم٤مء»وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

اعمٓمبققم٦م ش قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»اًمزي٤مة ذم أطمد ُمـ اًمٙمت٥م اعمذيمقرة إٓ ذم  وٓ شمقضمد هذه

 هـ.1اهلٜمد ؾمٜم٦م  ،ُمـ دائرة اعمٕم٤مرف

(، واًمدُمػمي ُمـ 1/111ش )اعم٘م٤مصد»ذم وممـ ٟمص قمغم يمقهن٤م ُمدرضم٦م اًمسخ٤موي

(، واًمِمٞمخ فمٗمر أمحد 1/12ش )ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم اخلٚمٞمؾ»اًمِم٤مومٕمٞم٦م واخلٓم٤مب ذم 

 (.1/11ش )إقمالء اًمسٜمـ»ذم  اًمٕمثامين

(، واسمـ 1/1ش )اعمرىم٤مة»وٟم٘مؾ قمـ إئٛم٦م يمقهن٤م ُمدرضم٦م: اًمِمٞمخ قمكم اًم٘م٤مري ذم  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ش سمذل اعمجٝمقد»(، واًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحد اًمسٝم٤مرٟمٗمقري ذم /1ش )رد اعمحت٤مر»قم٤مسمديـ ذم 

(/.) 

 ٓسمـ اًمسٜمل:ش قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»وىمد قمثرٟم٤م قمغم صمالث ٟمسخ ُمـ 

 اًمديمـ، اهلٜمد. ،طمٞمدر آسم٤مد، سمدائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ـمبٕم٧م إومم: ٟمسخ٦م

 ، آرام سم٤مغ، يمراشمٌم، سم٤ميمست٤من.دم٤مريت يمت٥م ظم٤مٟمفواًمث٤مٟمٞم٦م: ٟمسخ٦م ـمبٕم٧م ُمـ ٟمقر حمٛمد 

واًمث٤مًمث٦م: ٟمسخ٦م ـمبٕم٧م سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ يمقصمر سمـ اعمٗمتل حمٛمد قم٤مؿمؼ 

 إهلل ُمـ ذيم٦م دار إرىمؿ، سمػموت.

 ٤مة ذم إومم، دون إظمريلم. ومذيمرت هذه اًمزي

واًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ يمقصمر ىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ مخس ٟمسخ ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب وىم٤مرن سمٞمٜمٝم٤م. 

ويم٤مٟم٧م قمٜمدي ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م طمّمٚم٧م سمٛمس٤مقمل ؾمٞمدي »قمغم ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف ىم٤مئاًل:  ٟمصَّ و

غ اًمقاًمد ُمـ ُمٙمتب٦م اعمقًمقي ظمدا سمخش =وذم إصؾ: ظمدا> اًمقاىمٕم٦م ذم سمٞمتف )هب٤مر( اهلٜمد، ومر

هـ، 11يم٤مشمبٝم٤م ُمرزا حمٛمد اًمبٝم٤مري ُمـ يمت٤مسمتٝم٤م ذم اًمث٤مين واًمٕمنميـ ُمـ حمرم احلرام ؾمٜم٦م 

وٟمستخ٤من ـمبٕمت٤م سمدائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ) اهلٜمد( إطمدامه٤م ـمبٕم٧م ذم ؾمٜم٦م 

11 1هـ، وإظمرى ذم ؾمٜم٦م 1هـ، وٟمسخ٦م ـمبٕم٧م سمدار اعمٕمروم٦م سمبػموت ذم ؾمٜم٦م هـ

ٞم٘م٤مت يسػمة ًمٚمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م, وٟمسخ٦م ٟمنمت ُمـ ُمٙمتب٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل وقمٚمٞمٝم٤م شمٕمٚم

وقمٚمٞمٝم٤م طمقاش يسػمة ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل  -ومل يذيمر اًمٜم٤مذ شم٤مريخ اإلؿم٤مقم٦م -سمجقار إدارة إزهر

 ش.طمج٤مج، ًمٙمٜمٝم٤م زائدة قمغم طمقار اًمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

 ًم٥م أن هذه اًمزي٤مدة ُمدرضم٦م.، وم٤مًمٖم٤موُمع هذا، مل يثب٧م اًمديمتقر هذه اًمزي٤مدة ذم ٟمسختف

 واهلل أقمٚمؿ.

، إٟمام ذيمره اًمبٞمٝم٘مل «صحٞمح اًمبخ٤مري»ومال يقضمد ذم  «إٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد»وأُم٤م ىمقًمف: 

(، وهل ؿم٤مذة.)رىمؿ: «اًمدقمقات»ذم 

-  :ضعن احلافظ ابن حجر يف اإلمام الطحاوي 

إٟمدًمز  عمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ «يمت٤مب اًمّمٚم٦م» طمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ًمس٤من اعمٞمزان قمـ

ىم٤مل ُمسٚمٛم٦م: وىم٤مل زم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ » ىمقل أيب سمٙمر سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ إمحر اًم٘مرر وم٘م٤مل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُمٕم٤موي٦م سمـ إمحر اًم٘مرر: دظمٚم٧م ُمٍم ىمبؾ اًمثالث ُمئ٦م وأهؾ ُمٍم يرُمقن اًمٓمح٤موي سم٠مُمر 

 (1/1)ًمس٤من اعمٞمزان ش.قمٔمٞمؿ ومٔمٞمع

خيص اًم٘مْم٤مء أو يمام  إٟمف ٞمع:ٔمإُمر اًم٘مبٞمح اًمٗم وي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح هذا

يم٤من ٕضمؾ اًمٗمتقى أصدره٤م اًمٓمح٤موي ذم اًمٕمالىم٦م اعمحرُم٦م سملم إُمػم أيب اجلٞمش  ىم٤مل اًمبٕمض:

يٕمٜمل ُمـ ضمٝم٦م أُمقر اًم٘مْم٤مء، أو ُمـ ضمٝم٦م »اسمـ أمحد سمـ ـمقًمقن واخلدم اخلّمٞم٤من. ىم٤مل احل٤مومظ:

 (1/1)ًمس٤من اعمٞمزان ش.ُم٤م ىمٞمؾ: أٟمف أومتك سمف أسم٤م اجلٞمش ُمـ أُمر اخِلّْمٞم٤من

ؾ ٕمحد سمـ ٛمَّ ٕمَ وي٘م٤مل: إٟمف شمَ » وم٘م٤مل: سمٖمػم دًمٞمؾ، «اًمٗمٝمرؾم٧م»ُمثٚمف اسمـ ٟمديؿ ذم وىم٤مل 

)اًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ ٟمديؿ، ش. ـمقًمقن يمت٤مسًم٤م ذم ٟمٙم٤مح ُمٚمؽ اًمٞمٛملم يرظمص ًمف ذم ٟمٙم٤مح اخلدم، واهلل أقمٚمؿ

 (1ص

ذم اًمٓمح٤موي رهمؿ قمٚمٛمف  -وٓ أؾم٤مس ًمف–ُمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ  اسمـ طمجر ىمقَل  ؾ احل٤مومظُ ىمبِ 

صمؿ ذطمف ُمـ قمٜمد  رح واًمتٕمديؾ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي وشمثبٞمتٝمؿ إي٤مه وصمٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف،سمتقصمٞمؼ أئٛم٦م اجل

 وًمٙمـ ردَّ  ذم طملم أن احل٤مومظ اسمـ طمجر ٟمٗمسف ىم٤مل  ذم ًمس٤من اعمٞمزان: ُمسٚمٛم٦م وٕمٞمػ. ٟمٗمسف،

اإلُم٤مم  -ُمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ -ا ؿمديدا طملم اهتؿاحل٤مومظ اسمـ طمجر قمغم ُمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ هذا ردًّ 

ومٗمر اإلُم٤مم اًمبخ٤مري،  ٚمؼ اًم٘مرآن، وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف قمٚمامء ظمراؾم٤من،اًمبخ٤مري سم٠مٟمف يم٤من ي٘مقل سمخ

 واظمتٗمك، وُم٤مت. 

ُمـ اسمٜمف  يمت٤مب اًمٕمٚمؾ، ٤م سم٠من اإلُم٤مم اًمبخ٤مري أظمذ يمت٤مب ؿمٞمخف قمكم اعمديٜمل:واهتٛمف صم٤مٟمٞمً 

ومتقضمف اإلُم٤مم اًمبخ٤مري إمم ظمراؾم٤من، و  وسمٚمغ ذًمؽ قمكم سمـ اعمديٜمل ومامت طمزٟم٤م قمٚمٞمف، سمرؿمقة،

 ٞمح، واؿمتٝمر. اؾمتٕم٤من سمف ذم شمرشمٞم٥م اًمّمح

َ إاسمـ ضمحر ه٤مشملم اًمتٝمٛمتلم اًمٚمتلم  ؾم٤مق احل٤مومظ سمـ ىم٤مؾمؿ ذم يمت٤مسمف  َؿ هبام ُمسٚمٛم٦مُ هتَّ

 ا ٓذقم٤م. قمٚمٞمٝمام ردًّ  ردَّ  و «هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»

وىم٤مل ُمسٚمٛم٦م ذم اًمّمٚم٦م: يم٤من )اًمبخ٤مري( صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر قم٤معم٤م سم٤محلدي٨م ويم٤من ي٘مقل »

ب وُم٤مت وهق ُمستخػ...، وىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وم٠مٟمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف قمٚمامء ظمراؾم٤من، ومٝمر

ُمسٚمٛم٦م: وأًمػ قمكم سمـ اعمديٜمل يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ويم٤من وٜمٞمٜم٤م سمف ومٖم٤مب يقًُم٤م ذم سمٕمض وٞم٤مقمف ومج٤مء 

اًمبخ٤مري إمم سمٕمض سمٜمٞمف ورهمبف سم٤معم٤مل قمغم أن يرى اًمٙمت٤مب يقًُم٤م واطمًدا وم٠مقمٓم٤مه ًمف، ومدومٕمف إمم 

ري سمٜمص يمالُمف ُمراًرا اًمٜمس٤مخ ومٙمتبقه ًمف ورده إًمٞمف، ومٚمام طمرض قمكم شمٙمٚمؿ سمٌمء وم٠مضم٤مسمف اًمبخ٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٗمٝمؿ اًم٘مْمٞمف واهمتؿ ًمذًمؽ، ومٚمؿ يزل ُمٖمٛمقًُم٤م طمتك ُم٤مت سمٕمد يسػم. واؾمتٖمٜمك اًمبخ٤مري قمٜمف 

)هتذي٥م ش.سمذًمؽ اًمٙمت٤مب وظمرج إمم ظمراؾم٤من وووع يمت٤مسمف اًمّمحٞمح، ومٕمٔمؿ ؿم٠مٟمف وقمال ذيمره

 (/-اًمتٝمذي٥م 

ر، و زاده٤م وم٘مبٚمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ طمج اهتؿ ُمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي هتٛم٦م ُمبٝمٛم٦م،

ومرد احل٤مومظ اسمـ طمجر  صمؿ اهتؿ ُمسٚمٛم٦م سمـ ىم٤مؾمؿ ٟمٗمسف اإلُم٤مم اًمبخ٤مري،،  ٤م ُمـ قمٜمده٤م وسمٞم٤مٟمً ذطًم 

ودًمٞمؾ سيح قمغم اًمتح٤مُمؾ قمغم  وُمقىمػ احل٤مومظ هذا أسمٕمد رء قمـ اًمٕمدل، هتٛمتف ردا ؿمديدا،

 اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي اًمذي ًمف اإلُم٤مُم٦م ذم احلدي٨م.

 شمرمج٦م ًمِمٞمخف اسمـ طمجر -احل٤مومظ اسمـ طمجرشمٚمٛمٞمذ –قمٛمؾ اًمٕمالُم٦م اًمسخ٤موي رمحف اهلل 

وهمْم٥م همْمب٤م ؿمديدا قمغم شمٕمسٗم٤مت احل٤مومظ  ،«اجلقاهر اًمٙم٤مُمٜم٦م» ؾمامه٤م ذم صمالصم٦م جمٚمدات،

 .«اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م» وقمٚمؼ اًمسخ٤موي قمغم يمت٤مب ؿمٞمخف احل٤مومظ اسمـ طمجر اعمٕمروف سمـ هذه،
 «اًمٙم٤مُمٜم٦ماًمدرر » وضم٤مءت سمٕمض شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م اًمسخ٤موي قمغم ه٤مُمش اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م ُمـ

شمرمج٦م قمبد اهلل سمـ   (/1) ذم دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م/طمٞمدرآسم٤مد. وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

ذم ه٤مُمش)ا( سمخط اًمسخ٤موي: حيرر ُمذهبف وم٢من » ىم٤مل حم٘م٘مف ذم احل٤مؿمٞم٦م: أمحد اًمزرٟمدي احلٜمٗمل،

  ش.ٟمٙمت٦م و اعم١مًمػ )اسمـ طمجر( ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يٍمح سم٤محلٜمٗمٞم٦م ُم٤م مل شمٚمح ًمف اًمزرٟمدي٦م سمٞم٧م طمٜمٗمٞم٦م،

ؾمامه ذم » اًمٕمالُم٦م اًمسخ٤موي: يمالمَ   /1 ذم طم٤مؿمٞم٦م «اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»حم٘مؼ  وؾم٤مق

اًمٕمالء سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد، و ومْم٤مئٚمف مج٦م؛ وًمٙمٜمف طمٜمٗمل وم٤مىمتٍم قمغم  :إٟمب٤مء اًمٖمٛمر

يمثػمة ًمٚمٕمالء سمـ  اًمسخ٤موي ومْم٤مئَؾ  صمؿ ؾم٤مق اًمٕمالُم٦مُ  ش.رمحف اهلل ،سمٕمْمٝم٤م قمغم قم٤مدشمف ذم احلٜمٗمٞم٦م

شمٕمٚمٞمؼ اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم راضمع: ) .قمـ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًم٘مٞمز شمٚمٛمٞمذ أمحد سمـ حمٛمدأمحد 

 ، ط: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدرآسم٤مد، ديمـ(/1أقمٞم٤من اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م 

ًم٘مد أرض احل٤مومظ اسمـ طمجر رضم٤مل احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م مل » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي:

 (1/1، أٟمقار اًمب٤مري )ُم٘مدُم٦م .«يرضهؿ همػمه

ًم٘مد اوٓمر اًمٕمالُم٦م » وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد رو٤م اًمبجٜمقري ذم ُم٘مدُم٦م أٟمقار اًمب٤مري:

إمم آقمؽماف سم٠من  «اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم  -شمٚمٛمٞمذ احل٤مومظ اسمـ طمجر- اًمسخ٤موي

وهذه اًمٕمّمبٞم٦م اًمِمديدة  ا ُمـ قمٚمامء إطمٜم٤مف إٓ اٟمت٘مص ُمٜمف،يذيمر أطمدً  احل٤مومظ اسمـ طمجر ٓ

ل اًمتل دومٕمتف إمم اًمتٖم٤ميض قمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ومٚمؿ يذيمره ذم شمرمج٦م ُمِم٤مخيف إضمٚم٦م وٓ ذم ه



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأُم٤م إذا ضم٤مء قمغم ذيمر ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمف يٚمتزم ذيمر  شمرمج٦م شمالُمذشمف وأصح٤مسمف اًمٙمب٤مر،

 (/1)ُم٘مدُم٦م أٟمقار اًمب٤مري.«وذًمؽ ًمٚمحط ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمٓمح٤موي ُمع ٟمزول ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٓمح٤موي،

( 2)ص  «احل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي» ًمٙمقصمري ذموذيمر اًمٕمالُم٦م ا

 ومٚمػمضمع إًمٞمف. ورد قمٚمٞمٝم٤م، ـمٕمقن أظمريـ ومٞمف،

 مًلفات اإلمام الطحاوي:

وأُم٤م  (ُم١مًمٗم٤م ًمإلُم٤مم اًمٓمح٤موي،1) «ٟمخ٥م إومٙم٤مر»قمدد اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م 

 (ُم١مًمٗم٤م.مم )إ «أُم٤مين إطمب٤مر»اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي وم٘مد سمٚمغ هب٤م ذم ُم٘مدُم٦م 

 ومن أصهر تصاىوفه:

 ذيمر ومٞمف اًمٓمح٤موي أىمقال اإلُم٤مم إقمٔمؿ وأصح٤مسمف ُمع اًمؽمضمٞمح٤مت. ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر: .1

 وهذا اًمٙمت٤مب ُمـ وٛمـ اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م ُمع اًمّمح٤مح اًمست٦م ذم ُمٕمٔمؿ اعمدارس.

 وقمٛمؾ قمٚمٞمف همػم واطمد ذوطم٤م.

تٕم٤مرض سملم إطم٤مدي٨م أن اًمٓمح٤موي طم٤مول ذم يمت٤مسمف هذا رومع اًم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر: .1

ـمبٕمتف ُم١مؾمس٦م  سم٤مإلو٤موم٦م إمم اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ُمـ إطم٤مدي٨م. اعمتْم٤مدة فم٤مهرا،

(جمٚمدا سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط.1/سمػموت ذم )اًمرؾم٤مًم٦م
. :ٟمنم ُمريمز اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م/ إصٓمٜمبقل اجلزء  ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات. أطمٙم٤مم اًم٘مرآن

ؾمٕمد اًمديـ أوٟم٤مل.إول واجلزء اًمث٤مين ُمٜمف سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/
. ت: سمٙمر اجلّم٤مص اًمرازي اظمتٍمه أسمق: اظمتالف اًمٕمٚمامء(2 وٟمنمشمف داراًمبِم٤مئر ،)

وٓقمٚمؿ ًمٜم٤م  اإلؾمالُمٞم٦م/ سمػموت ذم مخس٦م جمٚمدات سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/قمبد اهلل ٟمذير أمحد.

سمٛمخٓمقط أصؾ اًمٙمت٤مب أو اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م ًمف.
. ًم٦م قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذيمر اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم هذه اًمرؾم٤م

ىم٤مل شم٤مج  ورؾم٤مًمتف هذه شمٚم٘م٤مه٤م اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م يمٚمٝم٤م. سم٠مؾمٚمقب وضمٞمز ؾمٝمؾ.

وه١مٓء احلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م، وومْمالء » :«ُمٕمٞمد اًمٜمٕمؿ»اًمديـ اًمسبٙمل ذم 

مم احلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد يد واطمدة يمٚمٝمؿ قمغم رأي أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م يديٜمقن اهلل شمٕم٤م

سمٓمريؼ ؿمٞمخ اًمسٜم٦م أيب احلسـ إؿمٕمري رمحف اهلل، ... وسم٤مجلٛمٚم٦م قم٘مٞمدة إؿمٕمري هل ُم٤م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
شمْمٛمٜمتف قم٘مٞمدة أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م قمٚمامء اعمذاه٥م سم٤مًم٘مبقل وروقه٤م 

(.)ُمٕمٞمد اًمٜمٕمؿ وُُمبٞمد اًمٜم٘مؿ، ًمٚمسبٙمل، صش. قم٘مٞمدة

 واطمد ذوطم٤م وقمٛمؾ همػم ورؾم٤مًمتف هذه وٛمـ اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م.

 قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ أؿمٝمره٤م ُم٤م يكم: 

والتعلوق ظذ  تعريف ببعض الرشوح الشهرة ظذ العقودة الطحاوية،

 بعضها: 

 هـ(.1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمٞمب٤مين)م:  ۞

 وذم هن٤مي٦م اًمنمح ٟمنمشمف داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م/سمػموت. (صٗمح٦م،وهقذح خمتٍمذم )

 ومخس رؾم٤مئؾ وضمٞمزة ًمٚمٕمالُم٦م إًمب٤مين.  ُمتـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،

ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمِمج٤مع اًمديـ هب٦م اهلل سمـ أمحد سمـ ُمٕمغم اًمؽميمست٤مين احلٜمٗمل  ۞

ٟمنمشمف دار اًمٜمقر/قمامن سمتح٘مٞمؼ  (صٗمح٤مت،12وهق ذح وضمٞمز ذم ) هـ(.اعم٤مشمريدي )م:

 ٞمدة ُمـ اعمح٘مؼ. وقمٚمٞمف زي٤مدات ُمٗم ضم٤مد اهلل سمس٤مم ص٤مًمح اًمِم٤مومٕمل،

اًم٘مالئد ذم ذح اًمٕم٘م٤مئد، ًمٚمٕمالُم٦م ىم٤ميض اًم٘مّم٤مة مج٤مل اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ  ۞

اج )م:٤مسمُمسٕمقد اًم٘مقٟمقي احلٜمٗمل، اعمٕمروف سم ذح اًمٕمالُم٦م اًم٘مقٟمقي هذا ذم  هـ(.1ـ اًمنِّ

() ،اسمتس٤مم إسمراهٞمؿ ةٟمنمشمف ذيم٦م دار اعمِم٤مريع/سمػموت، سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر صٗمح٦م/

 سمٞمْمقن.

وومٞمف سمٕمض  ،«اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»٤مب اًمٕمالُم٦م اًم٘مقٟمقي هذا ُمـ ظمػم اًمنموح قمغم ويمت

سمج٤مٟم٥م سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م  اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٜم٘مقو٦م إؾم٤مس،

مل ٟمجده ذم  .«ُمـ أُمتل ُمـ يس٘مط ذم اًمٜم٤مر يم٤معمٓمر» طمدي٨م 1ومٛمثال ؾم٤مق ذم ص  واجلامقم٦م،

 رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م.

ؾمٞم٠ميت قمغم ضمٝمٜمؿ يقم شمّمٗمؼ اًمريح أسمقاهب٤م » وهق: طمديث٤م ُمقوققم٤م، 1 ص وؾم٤مق ذم

صمؿ أول اعم١مًمػ هذا احلدي٨م سم٠من اًمٜم٤مر شمب٘مك صحراء طملم خيرج أهٚمٝم٤م  ش.وًمٞمس هب٤م أطمد

 وٓ يب٘مك ومٞمٝم٤م أطمد. اًمٕمّم٤مة إمم اجلٜم٦م.

و يبتغم  يرومع قمذاب اًم٘مؼم يمؾ مجٕم٦م وذم رُمْم٤من قمـ اًمٙم٤مومر. :22-21وىم٤مل ذم ص 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ويٕمذب إمم اجلٛمٕم٦م اًم٘م٤مدُم٦م. ـ اًمٕم٤ميص سمْمٖمٓم٦م اًم٘مؼم،اعم١مُم

ٟمص اًمٕمالُم٦م اًم٘مقٟمقي هذا صمؿ ىم٤مل:  «ذح اًمٗم٘مف إيمؼم»ؾم٤مق اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم 

 (1)ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، ص.«سم٤مـمؾ»

و » وىم٤مل: واقمتؼم ه٤مروت وُم٤مروت قمّم٤مة. ( إسمٚمٞمس ُمـ اعمالئٙم٦م.1) وقمد ذم صٗمح٦م
ٙم٦م ومٙمؾ ُمـ وضمد ُمٜمف اًمٙمٗمر ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، وقمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب يم٢مسمٚمٞمس، ويمؾ ُمـ أُم٤م اعمالئ

 ش.وضمد ُمٜمف اعمٕم٤ميص ٓ اًمٙمٗمر ومٕمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب، دًمٞمٚمف ىمّم٦م ه٤مروت وُم٤مروت

 (٦اتلحريه: ) َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ وم  طملم ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:

 هت ٱُّٱ ين:ويٕم٤مروف اًمٜمص اًم٘مرآ «وأُم٤م اجلـ ومُخٚمِ٘مقا ُمـ اًمريح» (:1وىم٤مل ذم ص)
 (١٥الرمحن: ) َّ مح جح مج حج  مث

ذح قم٘مٞمدة اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، ًمٚمٕمالُم٦م أسم  طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ إؾمح٤مق  ۞

صٗمح٦م،  (12ذم ) وهق ذح خمتٍم ظمٚمٞمط سم٤معمتـ، هـ(.اًمٖمزٟمقي اهلٜمدي احلٜمٗمل)م:

واًمديمتقر/حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر ٟمنمشمف دار اًمٙمرز/ اًم٘م٤مهرة سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ طم٤مزم اًمٙمٞمالين، 

 . اًمٜمّم٤مر

 هـ(.ذح قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ٕيمٛمؾ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمب٤مسمريت )م: ۞

ٟمنمشمف وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م/ اًمٙمقي٧م  صٗمح٦م، (1وهق ذح وضمٞمز ذم )

 سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر/ قم٤مرف آيتٙمـ. 

 هـ(1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٕمكم سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز اًمدُمِم٘مل )م: ۞

 ـمبع هذا اًمنمح ُمرات يمثػمة سمتح٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ وختري٩م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

وختري٩م اًمديمتقر/ قمبد اهلل سمـ ومٜمنمشمف ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م/سمػموت سمتح٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ 

 اعمحسـ اًمؽميمل، واًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط.قمبد

وىم٤مم سمٜمنمه اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل/سمػموت سمتح٘مٞمؼ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وختري٩م اًمِمٞمخ 

 اًمديـ إًمب٤مين. ٟم٤مس

سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  وٟمنمشمف وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

 .«اًمسٚمٗمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة» اًمسٕمقدي٦م سمتح٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر سم٤مؾمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومجع اعمس٤مئؾ  ورشم٥م ظم٤مًمد ومقزي قمبد احلٛمٞمد محزة ذح اسمـ أيب اًمٕمز هذا ُمـ ضمديد،

همػم ُمٙم٤من مم٤م خيص اًم٘مدر وهمػمه مجٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد وومؼ شمرشمٞم٥م طمدي٨م  اًمتل وردت ذم

 اًمؽمسمٞم٦م واًمؽماث سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. وٟمنمشمف دار ضمؼمئٞمؾ،

وٟمبٝمٜم٤م ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمنمح وذم اًمنمح ٟمٗمسف قمغم اعمس٤مئؾ اًمتل شمٗمرد هب٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 ٦م واجلامقم٦م.وهمػمه، وطم٤مول اسمـ أيب اًمٕمز إيراده٤م قمغم أهن٤م مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم

اًمدرس ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ئل ذمأٟمقر سمدظمِم٤مين طمٗمٔمف اهلل ُمـ زُمال يم٤من اًمِمٞمخ حمٛمد

 ،ُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م/سمٜمقري شم٤مون/يمراشمٌمصمؿ شمزاُمٚمٜم٤م ذم اًمدراؾم٦م ذم اجل٤م أيمقره ظمتؽ/سم٤ميمست٤من،

ىمد رزىمف اهلل شمٕم٤ممم يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م وىمدرة وم٤مئ٘م٦م.ىم٤مم سمتٚمخٞمص قمدد ُمـ اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م  سم٤ميمست٤من،

قمٛمؾ شمٚمخٞمّم٤م ًمنمح اسمـ أيب اًمٕمز إٓ أٟمف أيد ذم اًمّمٗم٤مت وُمس٤مئؾ  وٟم٤مل اًم٘مبقل واًمِمٕمبٞم٦م.

ارضمع  قمغم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م وإطمٜم٤مف. ردَّ  و أظمرى قم٘م٤مئد اًمسٚمٗمٞملم شمبٕم٤م ٓسمـ أيب اًمٕمز،

 ُمـ يمت٤مسمف.  2-1إمم ص 

٤مم قمغم ٟمص اإلُم 1ومٕمٚمؼ ذم ص  يمام شمٕم٘م٥م اإلُم٤مَم اًمٓمح٤موي ذم سمٕمض إُمٙمٜم٦م،

ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ُمـ أن اعمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ » وم٘م٤مل: «سمٕمد أن ًم٘مقا اهلل قم٤مروملم» اًمٓمح٤موي:

سم٠من اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م  ُمع أن اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي سح ذم ُمٙم٤من آظمر قم٘م٤مئد اجلٝمٛمٞم٦م،

ومٞمج٥م أن ٟمٗمٝمؿ يمالُمف هذا ذم وقء ٟمّمقصف إظمرى، إٓ أن اًمِمٞمخ  واإلىمرار سم٤مًمٚمس٤من،

واقمتؼم أهؾ اًمتٗمقيض  إذا ىمٚمٜم٤م سم٠من جمرد اعمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م يم٤من إسمٚمٞمس ُمـ اعم١مُمٜملم.  ىم٤مل:بدظمِم٤ميناًم

 ( ُمـ ىمقم ومرقمقن وأشمب٤مقمف. 12ذم ص)

 
ٍ
 ًمف.  ودمرأٟم٤م قمغم خم٤مًمٗم٦م زُمٞمٚمٜم٤م اعمحؽمم ذم سمٕمض اعمقاوع ُمـ ذطمف ُمـ همػم إيذاء

۞حلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمح٘مؼ قمبد اًمٖمٜمل اعمٞمداين ا

ٟمنمه ُمٙمتب٦م زُمزم  صٗمح٦م،1ذم  هـ(، هذا اًمنمح اًمقضمٞمز ُمزي٩م سم٤معمتـ،11)م:

 ، وحمٛمد ري٤مض اعم٤مًمح. /يمراشمٌم سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ُمٓمٞمع احل٤مومظًمٚمٓمب٤مقم٦م

ذح قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي، حلٙمٞمؿ اإلؾمالم اًم٘م٤مري حمٛمد ـمٞم٥م/رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م  ۞

ع اًمِمٞمخ اعم٘مرئ حمٛمد ـمٞم٥م رئٞمس هـ(. مج12اإلؾمالُمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، اهلٜمد )م:

٤م أي٤مت وإطم٤مدي٨م اخل٤مص٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م داراًمٕمٚمقم/ديقسمٜمد ؾم٤مسم٘مً 

 صٗمح٦م ٟمنمشمف ُمٙمتب٦م يمٚمست٤من يمت٤مب يمٝمر، (1اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م سم٢مجي٤مز، واًمٙمت٤مب ذم )



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمديقسمٜمد. 

ٜمِٞم٦َّم قمغم ُمتـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمِمٞمخ أمح ۞ د ضم٤مسمر ضُمؼْمان اعمٙمل اًمٞمٛمٜمل اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمسَّ

وأورد وٛمـ  هـ( ذح اعم١مًمػ ذم اًمٙمت٤مب سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمٕمقيّم٦م،11اًمِم٤مومٕمل )م:

 ( صٗمح٦م،12واًمٙمت٤مب ذم ) اًمنمح سمٕمض اًمٗمقائد واًمتٜمبٞمٝم٤مت سمج٤مٟم٥م سمٕمض اًمٚمٓم٤مئػ.

 ٟمنمشمف دار اعمٜمٝم٤مج سمجدة.

ٜمِّٞم٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل ۞  اهلََرري احلبٌم إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمسُّ

 (ذم ) يمت٤مب اًمِمٞمخ اهلرري هذا ذح ُمٗمّمؾ قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي، هـ(.11)م:

ىم٤مم اًمِمٞمخ ذم اًمنمح  اعمِم٤مريع/سمػموت، وُمٙمتب٦م روو٦م اًم٘مرآن/سم٤ميمست٤من. ٟمنمشمف دار صحٗم٦م،

واؾمتخدم اًمِمٞمخ ذم طمؼ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أؾمٚمقسم٤م  سم٤مًمرد قمغم اًمسٚمٗمٞملم ذم اعمس٤مئؾ اخلالومٞم٦م.

ويمذًمؽ متّرُد ُمٕم٤موي٦َم »ىم٤مل ذم ُمقوع:  وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ٟمقرد ٟمّملم ُمـ ٟمّمقصف: وىمح٤م،

: (. وىم٤مل اًمِمٞمخ اهلرري ذم ُمقوع آظمرصش.)قمغم قمكمٍّ ًمٞمس ُمبٜمٞم٤ًّم قمٚم  اضمتٝم٤مد ذقمل...

ويتجغم ُمقىمػ اًمِمٞمخ اهلرري  (.1صش.)وم٘م٤مشمؾ )قمكم( اعمتٛمرديـ ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ وصٗملم»

اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم إصمب٤مت قمّمٞم٤من ُمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكمٌّ ُمـ » ظمر:ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمت٤مسمف أ

 صٗمح٦م، ٟمنمشمف داراعمِم٤مريع/سمػموت.  (1واًمٙمت٤مب ذم ) .«صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل

وىمد اؾمتٕمروٜم٤م هذيـ اًمٜمّملم ًمٚمِمٞمخ اهلرري ويمذًمؽ ُم٤م أورد ذم يمتبف إظمرى ُمـ 

 اًمٓمٕمقن وإدًم٦م ذم ذطمٜم٤م هذا. 

اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل اهلََرري احلبٌم  اًمدرة اًمبٝمٞم٦َّم ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اًمٕم٘مٞمدة ۞

.ىمد أـمٚمؼ «إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة اًمسٜمٞم٦م»يمت٤مب اًمِمٞمخ اهلرري هذا ُمٚمخص يمت٤مسمف  هـ(.11)م:

ٟمنمت هذا اًمنمح اًمقضمٞمز  اًمِمٞمخ اهلرري ذم يمت٤مسمف هذا يمٚمامت وىمح٦م ذم طمؼ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.

 صٗمح٦م.  (11داراعمِم٤مريع /سمػموت، ذم )

وي٦م أو اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ذم ومٝمؿ قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م صحٞمح ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤م ۞

يمت٤مب اًمِمٞمخ اًمس٘م٤مف اعمٗمّمؾ  واجلامقم٦م، حلسـ سمـ قمكم اًمس٘م٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل احلسٞمٜمل.

أورد اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف اًمٕم٘م٤مئد  اإلُم٤مم اًمرواس/سمػموت. ٟمنمشمف دار صٗمح٦م، (هذا ذم )

صؾ اًم٘مقل أن اًمِمٞمخ وطم٤م وؾم٤مق ٟمّمقص اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي قمغم ووم٘مف، طمس٥م شمرشمٞمبف اخل٤مص،

وم٤مٕومم أن ٟمٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب يمت٤مسم٤م سمٛمٗمرده سمدٓ ُمـ اقمتب٤مره  طم٤مول إظمْم٤مع اعمتـ ًمنمطمف،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ذطم٤م قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م.

اًمذي مجع ومٞمف اإلُم٤مم  - وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمس٘م٤مف ذم ظمّمقص ُمتـ اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م

ٓ  ئد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي،هذا قم٘م٤م :-اًمٓمح٤موي قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م وومؼ إئٛم٦م اًمثالصم٦م

دي٦م اًمٓمح٤موي٦م ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف هذا ٞموىمسؿ اًمِمٞمخ اًمس٘م٤مف اًمٕم٘م قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م.

إن قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي متثؾ قم٘مٞمدة » صمؿ ىم٤مل: وخمتٚمػ ومٞمف، وُمردود. صحٞمح، قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم:

 (11)صش. واطمد ُمـ اًمسٚمػ، وهق اًمٓمح٤موي ٓ همػم

ٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م هل جمٛمققم٦م قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م ذم طملم اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًم

 واجلامقم٦م.

ًمقاىمع همػم ُمت٘مٞمد سم٤معمذه٥م وًمٙمٜمف ذم ا يّمػ اًمِمٞمخ اًمس٘م٤مف ٟمٗمسف سم٤مٕؿمٕمري،

ىم٤مل اًمِمٞمخ  وإٟمام شمبٜمك ُمذهب٤م ظمٚمٞمٓم٤م ُمـ اًمتِمٞمع واخل٤مرضمٞم٦م واًمزيدي٦م وآقمتزال. ،إؿمٕمري

يٕمٚمـ أٟمف أؿمٕمريٌّ ُمـ وأُم٤م طمسـ اًمس٘م٤مف، وىمد يم٤من » ؾمٕمٞمد ومقدة ذم طمسـ اًمس٘م٤مف وذطمف:

أهؾ اًمسٜم٦م، صمؿ اٟم٘مٚم٥م قمغم قم٘مبٞمف، وظم٤مًمٗمٝمؿ وىمدح ومٞمٝمؿ، واظمت٤مر ُمذهب٤ًم خمتٚمًٓم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م 

واًمزيدي٦م واإلسم٤موٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ، وزاد ُمـ هقاه ُم٤م ؿم٤مء وأطم٥م، وهق أطمد ُمـ يمت٥م 

قم٥م، وشمالقم٥م ذم يمت٤مسمتف قمٚمٞمف يمام ؿم٤مء أن يتال -سمؾ ضمرطًم٤م –قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذطًم٤م 

ويم٤من ي٘مّمد ُمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمنمح أن يدسَّ قمغم أهؾ اًمسٜم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗم٦م، ويروج 

ِـّ أهؾ اًمسٜم٦م هبذا اعمتـ، وطمسـ فمٜمٝمؿ سمٛمـ يٙمت٥م قمٚمٞمف  عمذهبف اًمذي ًمٗم٘مف، ُمٜمتٝمًزا طمسـ فم

ذطًم٤م، مت٤مًُم٤م يمام ومٕمؾ اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل قمٜمدُم٤م يمت٥م ذطًم٤م قمغم اعمتـ ٟمٗمسف ُمروضًم٤م ًمٕم٘مٞمدة 

 (/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمِمٞمخ ومقدة  ش.ٞمٛمٞم٦ماسمـ شم

وىمٛمٜم٤م سم٤مًمرد قمغم إؿمٙم٤مٓت اًمِمٞمخ اًمس٘م٤مف وأدًمتف ذم ذطمٜم٤م هذا. ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع 

 ومٝمرس اًمٙمت٤مب. 

 اًمنمح اًمٙمبػم قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمديمتقر ؾمٕمٞمد قمبد اًمٚمٓمٞمػ ومقدة. ۞

ٟمنمشمف ُم١مؾمس٦م  (صٗمح٦م،111ومقدة اعمٗمّمؾ هذا ذم جمٚمديـ ذم )ؾمٕمٞمد ذح اًمِمٞمخ 

ومٛمثال درس اًمٗمرق سملم اًمٜمبل و  ومّمؾ اًمِمٞمخ سمٕمض اعمس٤مئؾ شمٗمّمٞمال يمثػما، إصٚملم/اًم٘م٤مهرة.

قمغم اًمسٚمٗمٞملم ذم اعمس٤مئؾ  ردّ  و .إمم  (صٗمح٦م اقمتب٤مرا ُمـ ص 11اًمرؾمقل ذم )

وهق يٕمٚمؼ  ،122وم٘م٤مل ذم ص   اًمٕمز.يمام قمٚمؼ ذم سمٕمض اعمقاوع قمغم ذح اسمـ أيب اخلالومٞم٦م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُمت٤مسمع ذم ذطمف عمتـ  -أقمٜمل: اسمـ أيب اًمٕمز –واحلؼ أن هذا اًمرضمؾ» قمغم ذح اسمـ أيب اًمٕمز:

اًمٓمح٤موي ؿمؼًما سمِمؼٍم ومٞمام ي٘مقل عم٤م ي٘مقل سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، وهق إٟمام ضمٕمؾ ذطمف 

٤مهر اًمبٓمالن، يمام ذم ىمقًمف: سمٗمٜم٤مء وإن يم٤من فم هلذا اعمتـ جمرد ُمٜم٤مؾمب٤مت ًمذيمر ظمالص٦م يمالُمٝمام،

حمدوًدا وًمف طمد، وإصمب٤مت أن هلل شمٕم٤ممم صٗم٤مت هك أقمٞم٤من يم٤مًمٞمد  اًمٜم٤مر، وإصمب٤مت يمقن اهلل شمٕم٤ممم

واًمٕملم وهمػم ذًمؽ؛ مم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ذم ُمقوٕمف؛ ومٚمٞمحذر اًم٘م٤مرئ هلذا اًمنمح مم٤م ومٞمف، وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف 

ذي ٟمٍمه، وًمٞمس قمغم ُمذه٥م أهؾ ي٘مرأ ذطًم٤م قمغم ـمري٘م٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وقمغم ُمذه٥م اًمتجسٞمؿ اًم

 ومقدة(. ؾمٕمٞمد اٟمتٝمك يمالم اًمِمٞمخ ش.)اًمسٜم٦م

 ومقدة ذم سمٕمض إُم٤ميمـ قمغم اًمس٘م٤مف اعمت٠مصمر سم٤مًمِمٞمٕمٞم٦م وآقمتزال.ؾمٕمٞمد ورد اًمِمٞمخ 

ذم ُمس٠مًم٦م  ،ومٛمثال رد اًمس٘م٤مف قمغم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص 

ذم اًمنمح  ةوشمٕم٘مبف اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقد طمت٘م٤مر،اعمسح قمغم اخلٗملم سم٠مؾمٚمقب ُمٚم١مه آزدراء وآ

 ( شمٕم٘مب٤م طمسٜم٤م، ويمِمػ إؿمٙم٤مٓشمف.  2/1اًمٙمبػم )

ذح  اًمروو٦م اًمٜمدي٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أمحد قم٤مُمقه احلٜمٗمل. ۞

وهق قمب٤مرة قمـ جمٛمققم٦م  اًمٜمقر/قمامن. صٗمح٦م ٟمنمشمف دار (1اًمِمٞمخ قم٤مُمقه اًمقضمٞمز هذا ذم )

٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م.ُمٗمٞمدة ًمٚمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اًمٕم
هذا  خلٛمٞمس اًمسٚمٗمل.اد سمـ قمبد اًمرمحـ ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م اعمٞمن، ًمٚمديمتقر حمٛم ۞

سمدأ اعم١مًمػ سمنمح سمٕمض  اعمٕم٤مرف/ديقسمٜمد، ٟمنمشمف دار صٗمح٦م، (112اًمنمح اًمقضمٞمز ذم )

وووع ذم هن٤مي٦م يمؾ ُمبح٨م أؾمئٚم٦م ٓظمتب٤مر اًمٓمالب ذم  صمؿ خلّمف،، صمؿ ذطمف اًمٙمٚمامت اًمٖمريب٦م،

 آُمتح٤من.

 ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ سمراك سمـ إسمراهٞمؿ اًمؼماك اًمسٚمٗمل. ۞

شمٕم٘م٥م اعم١مًمػ ٟمّمقص اإلُم٤مم  اًمتدُمري٦م/اًمري٤مض، ٟمنمشمف دار صٗمح٦م، (1هذا اًمنمح ذم )

 اًمٓمح٤موي اعمٜم٤موئ٦م ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمسٚمٗمٞم٦م ؿم٠من همػمه ُمـ اًمنماح اًمسٚمٗمٞملم. 

 ة:بعض الرشوح األردية ظذ العقودة الطحاوي

شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ حمٛمد  اًمقو٤مطم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م )سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م(، ۞



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واًمٙمت٤مب  ومٞمّمؾ آسم٤مد/ سم٤ميمست٤من.  ،ك٤مٟمٞم٦م ضمقمحر أصٖمر قمكم أؾمت٤مذ اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،

 وذطمٝم٤م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، يتْمٛمـ هذا اًمنمح شمرمج٦م ٟمّمقصف إمم إردي٦م، (صٗمح٦م.11ذم )

اجلامقم٦م قمالوة قمغم أدًم٦م سمٕمض اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ُمع اًمرد ويقرد أدًم٦م أهؾ اًمسٜم٦م و

 قمٚمٞمٝم٤م. 

ُمٙمتب٦م  أسمق ؾمٚمامن زر حمٛمد، ًمّم٤مطمبف: راؾمٞم٦م ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،اًمٗمقائد اًمد ۞

يتْمٛمـ هذا اًمنمح شمرمج٦م اًمٜمّمقص إمم إردي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم  سمٕمض  قمٛمر وم٤مروق، يمراشمٌم،

  ٟمنمشمف ُمٙمتب٦م قمٛمر وم٤مروق/يمراشمٌم. صٗمح٦م، 11وي٘مع اًمٙمت٤مب ذم  اعمب٤مطم٨م اعمٗمٞمدة.

اًمدرس احل٤موي ذح قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م ًمّم٤مطمبف حمٛمد أصٖمر  ۞

 ُمع ذح وضمٞمز. يتْمٛمـ اًمٙمت٤مب شمرمج٦م اًمٜمص، وحتٚمٞمؾ اًمٙمٚمامت، اًم٘م٤مؾمٛمل اعمٔمٗمر ٟمٖمري،

  ٓهقر. أردو سم٤مزار، وٟمنمشمف اعمٙمتب٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م، (،12وي٘مع ذم )

أُمػم ُم١مؾمس٦م  ٟمقال اًمرمحـ، وي، ُمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ اعمٗمتل ؿم٤مه حمٛمددرس قم٘مٞمدة اًمٓمح٤م ۞

وبٓمٝم٤م  واًمنمح قمب٤مرة قمـ دروس أًم٘م٤مه٤م اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟمقال اًمرمحـ، رمح٦م قم٤ممل/ؿمٞمٙم٤مهمق.

وهق  ٟمنمشمف طمٞمدرآسم٤مد. (صٗمح٦م،1وي٘مع اًمنمح ذم ) وٟمنمه٤م ذم يمت٤مب. سمٕمض إصح٤مب،

 إوم٤مدة قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وشمققمٞم٦م اًمٓمالب،راقمك اًمِمٞمخ ذم دروؾمف  ُمٗمٞمد ًمٚمٓمٚمب٦م وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.

  وومّمؾ اًمٙمالم قمغم أذاط اًمس٤مقم٦م وومتٜمٝم٤م.

قمٛمؾ اًمِمٞمخ  ،-ُمٗمتل اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م–ًمّمدي٘مٜم٤م اعمٗمتل ذايمر طمسلم  حتٗمف قمثامٟمٞم٦م: ۞

وطمذا اسمـ أيب اًمٕمز اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕمالُم٦م اسمـ  ذطم٤م أردي٤م ذم وقء ذح اسمـ أيب اًمٕمز.

وؾمٚمؽ طمرضة اعمٗمتل ذايمر ُمسٚمٙمٝمؿ ذم سمٕمض  واًم٘مذة سم٤مًم٘مذة. اًم٘مٞمؿ طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ،

ُمتلم ذم  (.1اعمس٤مئؾ. وم٘م٤مل سم٤مًمٗمقىمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم ذم ص) وىمد ذيمرٟم٤م ُمقىمػ اًمَٕمالَّ

وشمٕم٘مبٜم٤م ُمقىمػ اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم وقء أىمقال اًمسٚمػ  ذطمٜم٤م،

  وإيم٤مسمر.

(صٗمح٦م، ًمٚمٛمٗمتل ومدا حمٛمد 1ذم ) ٞمدة اًمٓمح٤موي٦م،اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذح اًمٕم٘م ۞

سمٛمديري٦م  لوُمدرس ُمدرؾم٦م قم٤مئِم٦م ًمٚمبٜم٤مت ُمٞمٜم اًمٕمٚمقم رمح٤مٟمٞم٦م، أؾمت٤مذ دار–طمٗمٔمف اهلل 

 وسمدأ سمتٕمريػ سمٕمض اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م. ذح اعمتـ ذطم٤م ؾمٝمال ُمٞمسقرا، صقايب/سم٤ميمست٤من.

ؿ ذوطم٤م قمالوة قمغم اًمنموح اًمس٤مسم٘م٦م قمٛمؾ يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمسٚمٗمٞملم وهمػمه



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يمثػمة قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م. 

 :ااإليرادات ظذ الكالم ادسجع يف العقودة الطحاوية والرد ظلوه

أورد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م يمالُم٤م ُمسجٕم٤م ذم طملم يمره رؾمقل  اإليراد:

وم٘م٣م رؾمقل اهلل  وم٠مضمٝمزت ضمٜمٞمٜمٝم٤م، رضسم٧م اُمرأة سمٓمـ أظمرى، اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ.

، أٟمٕم٘مؾ ُمـ ٓ ذب وٓ أيمؾ» وم٘م٤مل وًمٞمٝم٤م: ،قمبد أو أُم٦م :اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اجل٤مٟمٞم٦م سمٖمرةغم ص

إن هذا » .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:«وٓ ص٤مح وٓ اؾمتٝمؾ، وُمثؾ ذًمؽ يٓمؾ

 (1)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: .«ًمٞم٘مقل سم٘مقل ؿم٤مقمر

)صحٞمح اًمبخ٤مري، سم٤مب  ٚمٝمؿ.. أي ُمث«إٟمام هذا ُمـ إظمقان اًمٙمٝم٤من» وذم صحٞمح اًمبخ٤مري:

 (2اًمٙمٝم٤مٟم٦م، رىمؿ:

إي٤مك واًمسجع ٓ شمسجع، وم٢من اًمٜمبل » وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف ًمٚمس٤مئ٥م سمـ يزيد:

 ( )ُمسٜمد أيب يٕمغم، رىمؿ: ش.صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ٓ يسجٕمقن

 وم٤مٟمٔمر اًمسجع ُمـ اًمدقم٤مء وم٤مضمتٜمبف، وم٢مين»وىم٤مل قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام: 

قمٝمدت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ ذًمؽ، يٕمٜمل ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ 

 ، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمسجع ذم اًمدقم٤مء()صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. ذًمؽ آضمتٜم٤مب

 اجلقاب قمٜمف ُمـ وضمٝملم ذم وقء أىمقال ذاح احلدي٨م: 

ي قمـ اًمٜمبل صغم اهلل أن اعمٜمع إذا يم٤من شمٙمٚمػ اًمٙمالم اعمسجع، وإٓ ومال. وم٘مد رو -1

ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وهق ُمـ همػم شمٙمٚمػ ُمٜمف. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمالم ُمسجع،

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  وي١مُمـ سمف، اعمديٜم٦م وم٠مشم٤مه قمبد اهلل سمـ ؾمالم ريض اهلل قمٜمف ًمٞمٚم٘م٤مه،

ا سم٤مًمٚمٞمؾ ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس أومِمقا اًمسالم، وأـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم، وصٚمقا إرطم٤مم، وصٚمق» وؾمٚمؿ:

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(11)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: .«واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم، شمدظمٚمقا اجلٜم٦م سمسالم

ـ ُم٤مضمف، )ؾمٜمـ اسم.شاًمٚمٝمؿ اؾمؽم قمقرايت، وآُمـ روقم٤ميت» وُمثٚمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(1رىمؿ:

ِمع، و خي اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ إرسمع: ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع، وُمـ ىمٚم٥م ٓ» وُمثٚمف ىمقًمف:

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(ـ ُم٤مضمف، رىمؿ:)ؾمٜمـ اسم .شُمـ ٟمٗمس ٓ شمِمبع، وُمـ دقم٤مء ٓ يسٛمع

ُم٤م أيمثر اًمٙمالم اعمسجع ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م قمغم ؿم٤ميمٚمتف، مم٤م ؾمػمد ذيمر سمٕمْمٝم٤م. ىم٤مل 
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إًمخ، ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذم اًمسجع وهق ش إٟمام هق ُمـ إظمقان اًمٙمٝم٤من» شم٘مل اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد:

)إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم  ش.ع اعمتٙمٚمػ إلسمٓم٤مل طمؼ، أو حت٘مٞمؼ سم٤مـمؾ أو عمجرد اًمتٙمٚمػحمٛمقل قمغم اًمسج

 س٠مًم٦م اًمقاضم٥م ذم دي٦م ضمٜملم اًمرىمٞمؼ(، ُم1/11ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم 

إٟمام أٟمٙمر قمٚمٞمف شمٙمٚمػ إؾمج٤مع  وىمٞمؾ:» وذم اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمسٚمؿ:

 (/)ش. قمغم ـمرق اًمٙمٝم٤من وطمقؿمٞم٦م إقمراب

سمد  ٓ –قمدا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–وم٢من اًمٜم٤مس  قضمف يمثػما؛يت وهذا اجلقاب ٓ

اًمٚمٝمؿ إذا يم٤من اعمرء قمغم هم٤مي٦م ُمـ اًمذيم٤مء وىمقة  أن يتٙمٚمٗمقا سمٕمض اًمٌمء إليراد اًمٙمالم اعمسجع،

  وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ. ؿم٤مء، اًمذايمرة حيٛمؾ رصٞمدا ُمـ اًمٙمٚمامت خيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء ويدع ُم٤م

يم٤من اًمِمٞمخ ُمتْمٚمٕم٤م ُمـ  ؾمػ اًمبٜمقري رمحف اهلل،وُم٤م أيمثر ُمـ ؿم٤مهد اًمٕمالُم٦م حمٛمد يق

اًمِمٞمخ  وذات ُمرة ىمدم اخلٓمٞم٥م اًمب٤ميمست٤مين اًمِمٝمػم: صٞم٤مهم٦م اًمٙمالم اعمسجع ُمـ همػم شمٙمٚمػ.

ويم٤من اًمِمٞمخ اًمديـ ومقري سم٤مرقم٤م ذم  ،«قمالُم٦م سمٜمقري شم٤مون» ٦م٘مقمبد اًمِمٙمقر اًمديـ ومقري ُمٜمٓم

وكحتم ےن ھجم رپ اگلدی ) ف:ُمٜمٝم٤م ىمقًم وذهب٧م سمٕمض اجلٛمؾ اًمّم٤مدرة ُمثال. صٜمع اًمٙمالم اعمسجع.

ويم٤من ي٘مقل ذم همالم  ٕين ديقسمٜمدي. أي طمٔمرت احلٙمقُم٦م قمكمَّ  (،ویكہكن ںیم وہں دویدنبی اپدنبی 

همالم  أي شم٘مقل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: (یبغ ےہ :ںیم اتہك وہں ۔ الغم ادمح یبن ےہاقدایین ےتہك ںیہ: )أمحد اًم٘م٤مدي٤مين: 

شم٘مقل  (ومذی ےہ :ںیم اتہكوہں ۔ربوزی ےہ : ےتہك ںیہاقدایین)ىم٤مل: و .وأٟم٤م أىمقل: هق همبل أمحد ٟمبل،

ںیم اتہكوہں ہك  ۔وہ روسل ےہ ےتہك ںیہ :اقدي ۂین) ىم٤مل:إٟمف سمروزي، وأٟم٤م أىمقل: إٟمف ُمقٍذ. و اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م:

هق رؾمقل، وأٟم٤م أىمقل:هق ومْمقل وًمٖمق. احل٤مصؾ أن اًمِمٞمخ اًمديـ  شم٘مقل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: (وضفل ےہ

 ٤من اًمِمٞمخ اًمبٜمقري قمغم وؿمؽ سمدء اًمدرس أو أهن٤مه.ويم «قمالُمف سمٜمقري شم٤مؤن»ومقري ورد 

ًٓ  وؾمٚمؿ، ومدظمؾ اًمديـ ومقري اًمٗمّمؾ، ُم٘مٗم٤مة، ومرد قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م اًمبٜمقري  ُمسجٕم٦مً  وىم٤مل أىمقا

وم٘م٤مل  وشمب٤مدٓ ُمثؾ ذًمؽ ىمٚمٞمال صمؿ أُمسؽ اًمديـ ومقري، سمٙمالم ُمسجع قمغم اًمٗمقر ردا سم٤معمثؾ.

  ام ىم٤مل.اًمِمٞمخ اًمبٜمقري: هؾ ظمٚم٧م ضمٕمبتؽ ُمـ اًمٙمالم اعمسجع؟ أو يم

وم٢مذا  وٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل أن ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس يتٙمٚمٛمقن  أو يّمٞمٖمقن يمالُم٤م ُمسجٕم٤م ُم٘مٗمك سمتٙمٚمػ،

يم٤مٟم٧م شم٘مٗمٞم٦م اًمٙمالم ًمٞمٙمقن ُم١مصمرا ومٝمق ممٜمقع قمٜمف ؿم٠من ٟمس٩م اًمِمٕمر. وقمٚمٞمف هذا اجلقاب همػم 

وأُم٤م اًمِمٕمراء ذوو اًمبداه٦م  يت٠مشمك إٓ سمتٙمٚمػ ذم قم٤مُم٦م إطمقال. وم٢من ٟمس٩م اًمِمٕمر ٓ ُمٜمٓم٘مل.

وقمٚمٞمف ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٙمٚمػ اًم٘مٚمٞمؾ ذم صٞم٤مهم٦م  يتج٤موزون اعمٚمح ذم اًمٓمٕم٤مم. ومالآردم٤مل و
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 وٟمسجف. اًمٙمالم اعمسجع، يمام هق طمٙمؿ اًمِمٕمر

وهق أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ويقاومؼ ٟمص احلدي٨م، اجلقاب اًمث٤مين ُمٜمٓم٘مل، -1

ع أي طم٤مول ص٤مطم٥م اًمٙمالم اعمسج وؾمٚمؿ إٟمام ذم اًمٙمالم اعمسجع اًمذي يِمبف ؾمجع اًمٙمٝم٤من.

ىم٣م » يمام يقوحف احلدي٨م أيت: أو يروج سمف سم٤مـمٚمف، سم٤مًمسجع آؾمتخٗم٤مف سمحٙمؿ اًمنميٕم٦م،

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اجلٜملم سمٖمرة: قمبد أو أُم٦م. وم٘م٤مل اًمذي ىميض قمٚمٞمف: َأَٟمٕمِ٘مؾ ُمـ 

. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ، وُِمثُؾ ذًمؽ ُيَٓمؾُّ ٓ ذب وٓ أيمؾ، وٓ ص٤مح وٓ اؾمتٝمؾَّ

 (1)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش. إن هذا ًمٞم٘مقل سم٘مقل ؿم٤مقمر، ومٞمف همرة: قمبد أو أُم٦م»ؾمٚمؿ: و

 (2)رىمؿ: .«إٟمام هذا ُمـ إظمقان اًمٙمٝم٤من» وذم صحٞمح اًمبخ٤مري سمٚمٗمظ:

ىم٣م رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اعمرأة اجل٤مٟمٞم٦م اًمتل رضسم٧م سمٓمـ اُمرأة أظمرى وم٘متٚم٧م 

اعم٘ميض قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٙمالم اعمسجع: َأَٟمٕمِ٘مؾ ُمـ ٓ  وم٘م٤مل وزم اعمرأة :قمبد أو أُم٦م،٣م سمٖمرةضمٜمٞمٜمٝم٤م ىم

. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ، وُِمثُؾ ذًمؽ ُيَٓمؾُّ ذب وٓ أيمؾ، وٓ ص٤مح وٓ اؾمتٝمؾَّ

أي يمام أن سمٕمض اًمِمٕمراء يروضمقن  ش.إن هذا ًمٞم٘مقل سم٘مقل ؿم٤مقمر، ومٞمف همرة: قمبد أو أُم٦م»وؾمٚمؿ: 

يمذًمؽ أراد وًمٞمٝم٤م شمروي٩م اًمب٤مـمؾ  أٟمٗمسٝمؿ،ويستٛمٞمٚمقن اًمٜم٤مس إمم  سمٙمالُمٝمؿ اعمسجع سم٤مـمٚمٝمؿ،

 سمٙمالُمف اعمسجع. 

وم٠مظمؼمين سمٛمست٘مبكم قمـ ـمريؼ  وم٘م٤مل ًمف: أريد اًمزواج، ه٥م أن زيدا دظمؾ قمغم يم٤مهـ،

شمٜمٙمح زوضم٦م مجٞمٚم٦م، شمٙمقن ًمؽ ظمػم » شم٤مسمٕمؽ ُمـ اجلـ، ومٞمخؼمه اًمٙم٤مهـ سمخؼم ُمٖمٚمقط وي٘مقل:

ن ذم يمؾ ٟم٤مد، حيؽمُمٝمؿ اًمٕمب٤مد، قمت٤مد، يتقًمد ُمٜمٝم٤م إوٓد، يٜمتنم ذيمرهؿ ذم اًمبالد، يسقدو

وشمرشمٗمع ُمٜمزًمتؽ يم٤مًمسبع  يزحيقن قمـ سمٚمدهؿ يمؾ ذ وومس٤مد، ومتٗمقز سمخػم ًمٞمس ًمف ٟمٗم٤مد،

ويمٞمػ أن اجل٤مهؾ اًمس٤مُمع ًمٙمالُمف يٗمتح ًمف  أٓ شمرى يمٞمػ زيـ اًمٙم٤مهـ ظمؼمه اًمب٤مـمؾ،. شاًمِمداد

 ىمّمد اًمٙمٝم٤من.  وهذا هق سم٤مب ظمزيٜمتف،

. مل «وهل قم٤مدة ُمستٛمرة ذم اًمٙمٝم٤من» سٚمؿ:ضم٤مء ذم اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُم

يرده رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٕضمؾ اًمسجع ٟمٗمسف ًمٙمٜمف إٟمام أقم٤مب ُمٜمف رد احلٙمؿ 

 (/1)وشمزيٞمٜمف سم٤مًمسجع قمغم ُمذه٥م اًمٙمٝم٤من ذم شمروي٩م أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ.

ي٤م أسم٤م » وإٓ وم٘مد ورد قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل ٕظمل أٟمس ريض اهلل قمٜمف:

ٜمبل ٓ يمذب، أٟم٤م اسمـ قمبد أٟم٤م اًم» وُمثٚمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ش. ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمٖمػمقمٛمػم
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اًمٚمٝمؿ إن اًمٕمٞمش قمٞمش »وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ،(1)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:.شاعمٓمٚم٥م

سمؾ ضم٤مء  ومٝمذا يمٚمف يمالم ُمسجع، ،(2)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.أظمره، وم٤مهمٗمر ًمألٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمره

)اًمتٛمٝمٞمد .شوأُم٤م إذا يم٤من اًمسجع أىمؾ يمالُمف ومٚمٞمس سمٛمٕمٞم٥م سمؾ هق ُمستحسـ حمٛمقد» ذم اًمتٛمٝمٞمد:

/) 

وأُم٤م ورود اًمٜمٝمل قمـ اًمسجع ومٞمام روي قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمـ اسمـ قمب٤مس 

أو اعمٜمع  ومذًمؽ ٕن اٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مًمسجع يٜمٕمدم ُمٕمف اخلِمقع ذم اًمدقم٤مء، ريض اهلل قمٜمٝمام

ىمقًمف واٟمٔمر اًمسجع ُمـ اًمدقم٤مء »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ٙمٚمػ.حمٛمقل قمغم اإليمث٤مر ُمٜمف أو اًمت

وم٤مضمتٜمبف أي ٓ شم٘مّمد إًمٞمف وٓ شمِمٖمؾ ومٙمرك سمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٙمٚمػ اعم٤مٟمع ًمٚمخِمقع اعمٓمٚمقب ذم 

)ومتح  ش.سمـ اًمتلم: اعمراد سم٤مًمٜمٝمل اعمستٙمره ُمٜمف. وىم٤مل اًمداودي: آؾمتٙمث٤مر ُمٜمفااًمدقم٤مء، وىم٤مل 

 جع ذم اًمدقم٤مء(سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمس، 11/1اًمب٤مري 

وٕن أهؾ اًمب٤مـمؾ ي٠مشمقن سمٙمالم ُمسجع ًمٚمت٠مصمػم ذم اًمٜم٤مس، وم٤مؾمتخدم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي 

قْمُؾ ا»بخ٤مري أن اعمنميملم ىم٤مًمقا: ورد ذم صحٞمح اًم اًمٙمالم اعمسجع ًمنمح قم٘م٤مئد أهؾ اًمسٜم٦م.

عمنميمقن: وىم٤مل ا «.َأقمغَم وأضَمؾُّ اهلل »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ،شُهَبُؾ اقْمُؾ ُهبَُؾ 

ى ًمٙمؿ» ى وٓ قُمزَّ اهللُ ُمقٟٓم٤م وٓ ُمقمَم »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ،شإنَّ ًمٜم٤م اًمُٕمزَّ

 (2)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: .شًمٙمؿ

، «اًمٗم٤مصٚم٦م» شمٜم٤مؾم٥م احلروف إظمػمة ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ملحوطة:
.ضم٤مء «اًمسجع»يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  -اًمٙمريؿهمػم اًم٘مرآن –وشمٜم٤مؾم٥م احلروف إظمػمة ذم اًمٙمالم اعمٜمثقر 

.وسمام أن اًمسجع أصٚمف «شمٜم٤مؾم٥م آظمر اًمٙمٚمامت»ذم اًمٕمٞمٜمل وومتح اًمب٤مري شمٕمريػ اًمسجع سمـ 

 ،إـمالىمٝمام، وم٠مـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اًمٗم٤مصٚم٦م يٚمٞمؼ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومال صقت احلامم أو صقت اإلسمؾ،

  وشمٜم٤مؾم٥م آظمر احلروف ذم اًمِمٕمر يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مومٞم٦م.

 :هل ظلم الكالم مذموم؟

ػ ٚمويسقىمقن ذم شم٠ميٞمده ٟمّمقص اًمس ذم سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙمالم وأوضمبقا شمريمف.

اعمراد سمف قمٚمؿ  وىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ: واًمٗم٘مٝم٤مء اًمقاردة ذم اًمٙمت٥م سمذم قمٚمؿ اًمٙمالم.

اًمٙمالم اًمذي قمٛمٚمف اعمبتدقم٦م سم٢مزاء أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م.أو اعمراد سمف قمٚمؿ اًمٙمالم وإدًم٦م اًمتل 

إفمٝم٤مر اًمٕم٘مٞمدة » ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل اهلرري ذم وشمبٕمدهؿ قمٜمف.  اًمِمبٝم٤مت،شمقىمع أهؾ احلؼ ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأُم٤م ُم٤م يروى ُمـ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمـ اًمِم٤مومٕمل وهمػمه » :«٦م سمنمح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤مويٞماًمسٜم

وم٤معمراد سمف اًمٙمالُم اعمذُمقُم اًمذي يٙمقن ُمـ أهؾ اًمبدقم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م وأؿمب٤مهٝمؿ، وم٢من هلؿ 

مجٚم٦م ُم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م يمت٤مب اعمٖمٜمل ًمٕمبد اجلب٤مر، وهق يمت٤مب  وُم١مًمٗم٤مت، وُمـ جم٤مدٓت ذم ذًمؽ،

 ()صش. يمبػم

وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ:إن إؾمالف هنقا قمـ اًمٜمٔمر ومٞمف، ومب٤مـمؾ، و » وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ سمزيزة:

إّٟمام هنقا قمـ قمٚمؿ ضمٝمؿ واًم٘مدري٦م وطمٗمص اًمٗمرد وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمبدقم٦م، وهؿ اًمذيـ ذُمٝمؿ 

)اإلؾمٕم٤مد ذم ذح اإلرؿم٤مد، ًمٕمبد اًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مرر  ش.اًمِم٤مومٕمل وهمػمهؿ ُمـ اًمسٚمػ ُمـ اعمحدصملم

 (اًمتٞمٛمل، ص

ىم٤مل  ،شُمـ ـمٚم٥م اًمديـ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق» يقؾمػ واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق

سم٤مًمٙمالم يمالم أهؾ اًمبدع، وم٢من ذم قمٍممه٤م إٟمام  -واهلل أقمٚمؿ-إٟمام يريد »اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمرد قمٚمٞمف : 

ع، وم٠مُم٤م أهؾ اًمسٜم٦م وم٘مٚمام يم٤مٟمقا خيقوقن ذم اًمٙمالم طمتك اوٓمروا يم٤من يٕمرف سم٤مًمٙمالم أهؾ اًمبد

 ()شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟمس٥م إمم إؿمٕمري، صش.إًمٞمف سمٕمد

ومٞمٗمقشمف  ،فيمام أن اًمتٕمٛمؼ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وآؿمتٖم٤مل سمف اؿمتٖم٤مٓ حيقل دون اعمرء وهدوم

أن ؾم٤مق ضمقاب سمٕمد – «شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي» ممٜمقع. ىم٤مل اسمـ قمس٤ميمر ذم صٞمؾ؛اًمٖمرض إ

وحتتٛمؾ وضمًٝم٤م آظمر وهق أن يٙمقن اعمراد هب٤م أن ي٘متٍم قمغم قمٚمؿ » :-اإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل اعمذيمقر آٟمٗم٤م

، ويرومض اًمٕمٛمؾ سمام أُمر  اًمٙمالم ويؽمك شمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف اًمذي يتقصؾ سمف إمم ُمٕمروم٦م احلالل واحلرام

 ()شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟمس٥م إمم إؿمٕمري، صش. سمٗمٕمٚمف ُمـ ذائع اإلؾمالم

ومٝمذا قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ اًمذي يرشم٥م اًمدٓئؾ  جيقز اًمٕمٚمؿ اًمذي يستخدم ًمٚمٛمٖم٤مًمٓم٦م، يمام أٟمف ٓ

يمام أٟمف  وم٢من اختذه أطمد ذريٕم٦م إمم إًم٘م٤مء اًمِمبٝم٤مت ذم ىمٚمقب أهؾ احلؼ يم٤من ُمذُمقًُم٤م. ويٜم٘محٝم٤م،

ي٘مقل اًمِمٞمخ  يستٖمٚمقٟمف ذم إومس٤مدهؿ. يٗمٝمٛمقٟمف، أو ممـ ٓ يٛمٜمع قمٜمف إهمبٞم٤مء واعمتٕمّمبقن،

وٟمحق ذًمؽ يمٚمف ومٛمحٛمقل » :-سمٕمد أن ؾم٤مق ٟمص اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه ذم ذُمف–ؾمٕمٞمد ومقده 

إلومس٤مد قم٘م٤مئد ًم٘م٤مس قمـ حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم، واًم٘م٤مصد قمغم يمقهن٤م ًمٖمبل، واعمتٕمّم٥م ذم اًمديـ، وا

اعمسٚمٛملم، واخل٤مئض ومٞمام ٓ يٗمت٘مر إًمٞمف ُمـ همقاُمض اعمتٗمٚمسٗملم، وإٓ ومٙمٞمػ يتّمقر اعمٜمع قمام 

 (/1)اًمنمح اًمٙمبػم ش.نمقمٞم٤متهق أصؾ اًمقاضمب٤مت وأؾم٤مس اًم

وردت ٟمّمقص يمثػمة قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهمػمهؿ ُمـ 

وؾم٤مق اًمِمٞمخ إًمب٤مين يمذًمؽ سمٕمض  ىمد خلّمٜم٤مه٤م ومٞمام ُم٣م. اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اًمٜمّمقص ذم ذُمف وهل ُم٤م يكم:  

هق اًمٕمٚمؿ، وإذا ص٤مر  قمـ أيب يقؾمػ: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمالم هق اجلٝمؾ، واجلٝمؾ سم٤مًمٙمالم»

ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق،  وقمٜمف: (/1)شم٤مريخ سمٖمداد اًمرضمؾ رأؾم٤م ذم اًمٙمالم ىمٞمؾ: زٟمديؼ.

بٖمدادي ذم )أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًم وُمـ ـمٚم٥م اعم٤مل سم٤مًمٙمٞمٛمٞم٤مء أومٚمس، وُمـ ـمٚم٥م همري٥م احلدي٨م يمذب.

 (ذف أصح٤مب احلدي٨م، ص

سمقا سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل، ويٓم٤مف هبؿ رَض طمٙمٛمل ذم أهؾ اًمٙمالم أن يُ  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:

وذم  ش.ًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وأىمبؾ قمغم اًمٙمالمذم اًمٕمِم٤مئر واًم٘مب٤مئؾ، وي٘م٤مل: هذا ضمزاء ُمـ شمرك ا

 (1/1-12)ذح اسمـ أيب اًمٕمز. /1شمٕمٚمٞم٘مف: ذيمره اًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل 

 خيٗمك قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك هذه اًمٜمّمقص. وٓ 

ويم٤من يٜم٤مفمر أهَؾ  دوره ُمتْمٚمٕم٤م ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم،واقمٚمؿ أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من سم

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل » :«أصقل اًمديـ» ومٙمٞمػ يٛمٜمع قمٜمف؟ىم٤مل أسمق اًمٞمن اًمبزدوي ذم اًمبدع،

 ، وُمع مجٞمع أهؾ اًمبدع، شمٕم٤ممم شمٕمٚمؿ هذا اًمٕمٚمؿ )أي: قمٚمؿ اًمٙمالم(، ويم٤من يٜم٤مفمر ومٞمف ُمع اعمٕمتزًم٦م

ذم يمت٤مب اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ أٟمف ٓ سم٠مس سمتٕمٚمُّؿ هذا  ويم٤من يٕمٚمِّؿ أصح٤مسمف ذم آسمتداء...، وىمد ٟمصَّ 

، اعمٙمتب٦م إزهري٦م، 1)أصقل اًمديـ ٕيب ين اًمبزدوي، اًم٘مقل ذم شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٙمالم وشمٕمٚمٞمٛمف واًمتّمٜمٞمػ ومٞمف، صش.اًمٕمٚمؿ

 اًم٘م٤مهرة( 

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٞم٤مل قمغم صمالصم٦م: قمغم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ذم » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:

)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ش.اسمـ أيب ؾمٚمٛمك ذم اًمِمٕمر، وقمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٙمالماًمتٗمسػم، وقمغم زهػم 

/1.) 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م أول ُمـ دّون إصقل اًمديٜمٞم٦م، وأشم٘مٜمٝم٤م » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م يمامل اًمديـ اًمبٞم٤ميض:

 (1)إؿم٤مرات اعمرام، صش.سم٘مقاـمع اًمؼماهلم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م، ذم ُمب٤مدئ أُمره سمٕمٞمد رأس اعمئ٦م إومم

هذه اعمس٠مًم٦م سم٤مًمبسط  -اعمتخّمص ذم قمٚمؿ اًمٙمالم– ودرس اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة

(. وـمٚم٥م ُمـ أطمد أصدىم٤مئف اعمتخّمّملم وهق 1-/1) «اًمنمح اًمٙمبػم»واًمتٗمّمٞمؾ ذم 

وؾم٤مق اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد  وومٕمال قمٛمٚمف اًمِمٞمخ ًم١مي. اًمِمٞمخ ًم١مي ظمٚمٞمكم أن يٙمت٥م سمحث٤م طمقًمف.

ُمزيدا ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ومٛمـ أراد  ُمٕمٔمؿ أضمزاء هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمت٤مسمف اًمنمح اًمٙمبػم أو ذم ه٤مُمِمف،

 واًمبح٨م ومٚمػمضمع إًمٞمف. 

إٟمف ذم قمٚمؿ يمالم همػمه، ذم  وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد: ٤م اًمٙمالم.وذم اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيًْم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 طملم ٟمِمط ذم قمٚمؿ يمالُمف هق أيام ٟمِم٤مط. 

 ،ووصػ قمٚمؿ اًمٙمالم سمـ اًمٗم٘مف إيمؼمف مح٤مدا سمتٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٙمالم.أسمقطمٜمٞمٗم٦م اسمٜمَ  أُمر اإلُم٤ممُ  

واًمرد قمغم  أوٓمه٤م ذم صح٦م اًمٜمبقة وصمبقهت٤م، ت٤من ذم قمٚمؿ اًمٙمالم:وًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رؾم٤مًم

 وصم٤مٟمٞمتٝمام: ذم اًمرد قمغم أهؾ اهلقى.  اًمؼمامه٦م اعمٜمٙمريـ هل٤م،

ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًم٘م٤مهر اًمبٖمدادي » :«إؿم٤مرات اعمرام»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم ُم٘مدُم٦م 

اه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأول ُمتٙمٚمٛمٞمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وأرسم٤مب اعمذ»اًمِم٤مومٕمل ذم أصقل اًمديـ: 

، وًمف رؾم٤مًم٦م أُماله٤م شاًمٗم٘مف إيمؼم»واًمِم٤مومٕمل، وم٢من أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ًمف يمت٤مب ذم اًمرد قمغم اًم٘مدري٦م ؾمامه 

ذم ٟمٍمة ىمقل أهؾ اًمسٜم٦م: إن آؾمتٓم٤مقم٦م ُمع اًمٗمٕمؾ، وًمٙمٜمف ىم٤مل: إهن٤م شمّمٚمح ًمٚمْمديـ. وقمغم 

 ًمرد قمغمأطمدمه٤م ذم شمّمحٞمح اًمٜمبقة واهذا ىمقم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م. وًمٚمِم٤مومٕمل يمت٤مسم٤من ذم اًمٙمالم: 

. واٟمٔمر: إيْم٤مح )ُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري قمغم إؿم٤مرات اعمرام، صش.اًمؼمامه٦م، واًمث٤مين ذم اًمرد قمغم أهؾ إهقاء

 ، ط: دار اًمسالم، ُمٍم(11اًمدًمٞمؾ ٓسمـ مج٤مقم٦م، ص

هؿ »: عن امربايمة «يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن» ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أقمغم اًمتٝم٤مٟمقي ذم

 (1/1صٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن )يمِم٤مف ا .«ىمقم ُمـ ُمٜمٙمري اًمرؾم٤مًم٦م

ًمٕمبد اًم٘م٤مهر  «أصقل اًمديـ»ٟم٘مال قمـ  «إؿم٤مرات اعمرام»وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمبٞم٤ميض ذم ُمبدإ 

أن أول ُمتٙمٚمٛمل أهؾ اًمسٜم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أسمق طمٜمٞمٗم٦م... وىمد ٟم٤مفمر ومرق اخلقارج » اًمبٖمدادي:

ىمّمٛمٝمؿ واًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م واًمدهري٦م، ويم٤من دقم٤مهتؿ سم٤مًمبٍمة ومس٤مومر إًمٞمٝم٤م ٟمٞمٗم٤م وقمنميـ ُمرة و

سم٤مٕدًم٦م اًمب٤مهرة، وسمٚمغ ذم اًمٙمالم إمم أن يم٤من اعمِم٤مر إًمٞمف سملم إٟم٤مم، واىمتٗمك سمف شمالُمذشمف 

إقمالم... وقمـ أيب قمبد اهلل اًمّمٞمٛمري أن اإلُم٤مم يم٤من ُمتٙمٚمؿ هذه إُم٦م ذم زُم٤مٟمف، ووم٘مٞمٝمٝمؿ ذم 

 (1)إؿم٤مرات اعمرام، صش.احلالل واحلرام

 اإلمجاع ظذ أخذ ظلم الكالم: 

وىمد اٟمٕم٘مد إمج٤مع أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مـمب٦م قمغم أٟمف »سمـ اًمبزيزة: ٤مل اإلُم٤مم اىم

جي٥م أن يٙمقن ذم يمؾ ىمٓمر ُمـ أىمٓم٤مر اعمسٚمٛملم ُمـ يٕمرف هذا اًمٗمـ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتقطمٞمد سم٤مٕدًم٦م 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمػمد ؿمبف اعمٚمحديـ، ويٜم٤مفمر ُمـ قمس٤مه أن يتٕمرض إلومس٤مد قم٘م٤مئد 

)اإلؾمٕم٤مد ذم ش.سمذًمؽ ذم اًم٘مٓمر ىم٤مئؿ أصمِؿ مجٞمُٕمف قمغم طمٙمؿ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤متاعمسٚمٛملم، وم٢من مل يٙمـ 

 ( ذح اإلرؿم٤مد، ًمٕمبد اًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مرر اًمتٞمٛمل، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  أقسام مسائل ظلم الكالم وأحكامها:

  ُمس٤مئؾ قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم:

  واعمراد سم٠مصقل اًمديـ ُم٤م ضم٤مء إصمب٤مشمف أوٟمٗمٞمف ُمتقاشمرا. . أصقل اًمديـ:1

إٟمٙم٤مر  ومٛمثال: ُمـ اإلؾمالم، ٤موُمـ ظم٤مًمػ أصقل اًمديـ ذم اًمٕم٘مٞمدة يم٤من يم٤مومرا ظم٤مرضم

أو إٟمٙم٤مر ٟمبل أو رؾمقل، أو  وضمقد اهلل شمٕم٤ممم أو وطمداٟمٞمتِف، أو ىمدُمف شمٕم٤ممم، أو طمدوِث اًمٕم٤ممل،

 شمٙمذيبف، أو إصمب٤مت آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل هلل شمٕم٤ممم،أوإصمب٤مت صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اعمخٚمقق هلل شمٕم٤ممم. 

ُمـ اقمت٘مد ىمدم اًمٕم٤ممل، أو »ٟم٘مال قمـ اإلُم٤مم اعمتقزم:  «روو٦م اًمٓم٤مًمبلم»ذم  ىم٤مل اًمٜمقوي

طمدوث اًمّم٤مٟمع، أو ٟمٗمك ُم٤م هق صم٤مسم٧م ًمٚم٘مديؿ سم٤مإلمج٤مع، يمٙمقٟمف قم٤معم٤م ىم٤مدرا، أو أصمب٧م ُم٤م هق 

ُمٜمٗمل قمٜمف سم٤مإلمج٤مع، يم٤مًٕمقان، أو أصمب٧م ًمف آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل، يم٤من يم٤مومرا، ويمذا ُمـ ضمحد 

ٟمبقة ٟمبل ُمـ إٟمبٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، أو يمذسمف، أو  ضمقاز سمٕمث٦م اًمرؾمؾ، أو أٟمٙمر

ضمحد آي٦م ُمـ اًم٘مرآن جمٛمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م، أو زاد ذم اًم٘مرآن يمٚمٛم٦م واقمت٘مد أهن٤م ُمٜمف، أو ؾم٥م ٟمبٞم٤م، أو 

 (/12)روو٦م اًمٓم٤مًمبلم ش.اؾمتخػ سمف...

ُمـ اقمت٘مد قمغم ظمالف أصقل أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م مل  أصقل أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م: -1

إٟمٙم٤مر قمذاب اًم٘مؼم،  إٓ أٟمف ظم٤مرج ُمـ زُمرة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م وو٤مل، ُمثؾ: يٙمٗمر

  ، واعمٞمزان، وقمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م.واًمٍماط

-  ومروع أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م: خم٤مًمٗم٦م ومروع اًمٕم٘مٞمدة ٓيستقضم٥م اخلروج ُمـ زُمرة أهؾ

واظمتالف اًمسٚمػ واخلٚمػ ذم شمٗمقيض  ٤مشمريدي٦م،اظمتالف إؿم٤مقمرة واعم اًمسٜم٦م واجلامقم٦م. ُمثؾ:

 اعمتِم٤مهب٤مت واًمت٠مويؾ ومٞمف، وآظمتالف ذم رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج.

 :هل تثبت العقودة بخز الواحد الصحوح؟

وذًمؽ أن اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ي١مدي  ذم صمبقت اًمٕم٘مٞمدة سمخؼم اًمقاطمد رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.

 ل ذم صمبقهت٤م ظمؼم اًمقاطمد؛ سمؾ ٓسمد ُمـ ٟمص ىم٤مـمع.يٙمٗم ٓ إٟمٙم٤مره٤م إمم اًمٙمٗمر أو ومٞمف ظمٓمر اًمٙمٗمر،

 وأُم٤م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٓي١مدي إٟمٙم٤مره٤م إمم اًمٙمٗمر ومٞمٖمٜمل ذم صمبقهت٤م ظمؼم اًمقاطمد.
اؿمتد اخلالف اًمٞمقم ذم صمبقت اًمٕم٘مٞمدة سمخؼم اًمقاطمد ُمـ قمدُمف؟ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜم٤مدي قمغم 

وًمٙمـ   صمب٤مت اًمٕم٘مٞمدة؛وٓسمد ُمـ اخلؼم اعمتقاشمر اجل٤مزم إل شمثب٧م سمف اًمٕم٘مٞمدة. رؤوس إؿمٝم٤مد: ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وىم٤مًمقا:إذا يم٤من ظمؼم  ذه٥م يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم إمم آيمتٗم٤مء سمخؼم اًمقاطمد ذم صمبقت اًمٕم٘مٞمدة،

  وم٢من اًمٕم٘مٞمدة ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب. اًمقاطمد ُمقضمب٤م ًمٚمٕمٛمؾ؛

ويٕمتؼم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ظمؼماًمقاطمد اًمذي رواه اًمِمٞمخ٤من اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ُمقضمب٤م ًمٚمجزم 

ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمؼماهلم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٤معمسٚمؿ إذا ىمرئ قمٚمٞمف احلدي٨م  يٓمٛمئـ يمثػم ذم طملم ٓ واًمٞم٘ملم،

وهمػمه ٓيزال ذم ؿمؽ وريب٦م وإن  ضمزم سمف،واًمّمحٞمح ذم ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،اؾمتٞم٘مٜمف، 

 ىمرأت قمٚمٞمف ؾمبٕملم طمديث٤م.

 قمبد اًمٕمزيز اًمبخ٤مري، واإلُم٤مم اًمسخ٤موي، ذه٥م ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي وؿم٤مرطمف:

زاهد اًمٙمقصمري، واًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة وهمػمه إمم آيمتٗم٤مء سمخؼم ٛمد حمواإلُم٤مم اًمٖمزازم، واًمٕمالُم٦م 

وظم٤مص٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمٔمٜمٞم٦م، ُمثؾ ومْمؾ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم قمغم  اًمقاطمد ذم اًمٕم٘م٤مئد يمٚمٝم٤م،

خيٗمك  أو ُم٤م روي سمٓمرق قمدة ٓ وظم٤مص٦م ظمؼم اًمقاطمد اعمحٗمقف سم٤مًم٘مرائـ واًمِمقاهد، اعمالئٙم٦م،

 إجي٤مسمف اًمٞم٘ملم أو اًمٕم٘مٞمدة. 

ذح أصقل »ىم٤مل قمالء اًمديـ قمبد اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمبخ٤مري ذم » ٦م اًمٙمقصمري:ىم٤مل اًمٕمالُم

َؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٕمٚمَؿ ىمد يٙمقن سمدون قَمْ٘مِد ش: ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي إقمت٘م٤مُد اًم٘مٚم٥م وُمْمِّ

ٞمَّتَف...، واًمَٕمْ٘مُد ىمد  ٞم٦َِّم اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم ُمع قمدم اقمت٘م٤مِدهؿ طَم٘مِّ اًم٘مٚم٥م، يمِٕمٚمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب سمَِح٘مِّ

قن سمدون اًمٕمٚمؿ أيًْم٤م، يم٤مقمت٘م٤مد اعم٘مٚمِّد، وإذا يم٤من يمذًمؽ ضم٤مز أن يٙمقن ظمؼم اًمقاطمد ُمقضِمب٤ًم يٙم

 ًمالقمت٘م٤مد اًمذي هق قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م، وإن مل يٙمـ ُمقضمًب٤م ًمٚمٕمٚمؿ.

ىم٤مل أسمق اًمٞمن: إظمب٤مر اًمقاردة ذم أطمٙم٤مم أظمرة ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ، وم٢من اًمٕمٛمؾ ٟمققم٤من: 

رح إن شمٕمذر مل يتٕمذر اًمٕمٛمؾ... اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م قمٛمؾ اجلقارح، واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م، وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مجلقا

وومٞمف رضب ُمـ اًمٕمَٛمؾ أيًْم٤م وهق »اقمت٘م٤مًدا. اٟمتٝمك. وذًمؽ قمٜمد ذطمف ًم٘مقل ومخر اإلؾمالم: 

َؾ قمٚمٞمف  ش.قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، إذ اًمَٕمْ٘مد وُمْمِّ

ومٔمٝمر أن ظمؼم أطم٤مد اًمّمحٞمح ىمد ُيٗمٞمد اقمت٘م٤مًدا ضم٤مزًُم٤م ذم أٟم٤مس، وٓ يٗمٞمد اًمؼمه٤من 

زول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم سمٛمجرد أن ومقاطمد يٕمت٘مد اقمت٘م٤مًدا ضم٤مزًُم٤م سمٜم ذم آظمريـ،اًمٕمٚمٛمل اقمت٘م٤مًدا 

ؾمِٛمع طمديًث٤م واطمًدا ذم ذًمؽ ُمـ صحٞمح اًمبخ٤مري ُمثالً، وآظمر ٓ يٕمتِ٘مد ذًمؽ وًمق أؾمٛمٕمتف 

ؾمبٕملم طمديًث٤م، وصمالصملم أصمًرا ُمـ اًمّمح٤مح واًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد واجلقاُمع وؾم٤مئر اعمدوٟم٤مت ذم 

)ٟمٔمرة قم٤مسمرة ذم ش.سم٠مىمؾ ُمٜمٝم٤م سمٙمثػم، وم٤مًمٜم٤مضمل هق ذاك اًمقاطمد دون أظمراحلدي٨م، مم٤م حيّمؾ اًمتقاشمر 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (-ُمزاقمؿ ُمـ يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، ص

واًمقاىمع أن ُمـ ىم٤مل: إن ظمؼم أطم٤مد ُيِٗمٞمد » ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم ُمقوع آظمر:

يمام ٟمصَّ  -وهق آقمت٘م٤مد –اًمٕمٛمَؾ وم٘مط، يريد سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م َيِمَٛمؾ قمٛمَؾ اجلقارح وقمٛمَؾ اًم٘مٚم٥م 

وم٠مُم٤م أطم٤مد ذم أطمٙم٤مم »قمغم ذًمؽ اًمبزدوي ٟمٗمسف،طمٞم٨م ىم٤مل ذم آظمر ُمبح٨م ظمؼم أطم٤مد: 

أظمرة ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م هق ُمِمٝمقر، وُمـ ذًمؽ ُم٤م هق دوٟمف، ًمٙمٜمف يقضم٥م رضسًم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ، قمغم 

َؾ قمغم اًمٕمٚم ؿ ُم٤م ىمٚمٜم٤م، وومٞمف رضب ُمـ اًمٕمٛمؾ أيًْم٤م، وهق قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، إذ اًمٕم٘مد وُمْمِّ

 َّحم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱواعمٕمروم٦م، وًمٞمس ُمـ رضوراشمف، 
، ومّمح آسمتالء سم٤مًمٕم٘مد، يمام صحَّ آسمتالء سم٤مًمٕمٛمؾ َّخم حم جم يلُّٱٱٹٱٹٱو

 (12)ٟمٔمرة قم٤مسمرة ذم ُمزاقمؿ ُمـ يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، ص ش.سم٤مًمبدن

َـّ وٓإن ظمؼم اًمقاطمد اًمثِّ٘م٦م » :«اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م» وىم٤مل قمبد اهلل حمٛمقد ذم يٗمٞمد  ُيٗمٞمد اًمٔم

اًمِٕمٚمؿ، وٓ ومرق سملم اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ وهمػممه٤م ذم ذًمؽ، وًمٙمٜمف طمج٦م ُمـ طمج٩م اًمنمع يٚمزم 

اًمٕمٛمؾ سمف ؾمقاء أيم٤من ذم اًمٕم٘م٤مئد أم همػمه٤م. وممـ ىم٤مل هبذا اًمرأي اإلُم٤مم اسمـ قمبد اًمؼم 

 (1قاطمد، ًمٕم٤مُمر طمسلم اًمّمؼمي، ص. واٟمٔمر طمجٞم٦م ظمؼم اًم ،1ص )اًمتٜم٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ذم ظمدُم٦م اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م،ش.اًم٘مرـمبل

قمـ مج٤مقم٦م ُمـ  شومتح اعمٖمٞم٨م» وىمد طمٙمك اًمسخ٤مويُّ ذم» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري:

اعمح٘م٘ملم: إوم٤مدة ظمؼم أطم٤مد اًمٕمٚمؿ قمٜمد اطمتٗم٤مومف سم٤مًم٘مرائـ، سمؾ ىم٤مل مج٤مقم٦م: إن ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف 

 ٜمٝمؿ اًمٖمزازم.، ٓطمتٗم٤مومف سم٤مًم٘مرائـ، وُماًمٕمٚمؿَ  -ذم همػم ُمقاوع اًمٜم٘مد ُمٜمف-اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ يٗمٞمد 

صمؿ اًمٕمٛمؾ سمخؼم أطم٤مد صم٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ، يمام ٟمصَّ قمغم ذًمؽ أسمق 

احلسـ اًمٙمرظمل، واًمسٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـمع، واًمٖمزازم ذم اعمستّمٗمل، وقمبد اًمٕمزيز اًمبخ٤مري ذم 

 ذح أصقل ومخر اإلؾمالم.

ٞمٙمقن إٟمٙم٤مر وآقمت٘م٤مد قمٛمؾ ىمٚمبل ي١مظمذ ُمـ ظمؼم أطم٤مد، يمام ؾمبؼ ُمـ ومخر اإلؾمالم، وم

٠مظمب٤مر ٓمٕمل اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اعمقضم٥م ًمٚمٕمٛمؾ سمأظمذ آقمت٘م٤مد ُمـ أظمب٤مر أطم٤مد إٟمٙم٤مًرا ًمٚمدًمٞمؾ اًم٘م

 أطم٤مد، أقمؿ ُمـ أن يٙمقن قمٛمؾ اجلقارح، وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وهق آقمت٘م٤مد.

ومرض أٟمف ُمـ أظمب٤مر أطم٤مد، مم٤م اشمٗمؼ اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ قمٚمٞمف  وطمدي٨م ٟمزول قمٞمسك قمغم

ٜم٤مقم٦م احلديثٞم٦م، وشمٚمّ٘م٤مه إُم٦م سم٤مًم٘مبقل ظمٚمًٗم٤م قمـ ؾمٚمػ، سمدون ٟمٙمػم ُمـ أطمد ُمـ طمٞم٨م اًمّم

 واؾمتٛمر قمٚمامء إُم٦م قمغم اقمت٘م٤مد ُمدًمقًمف قمغم شمقامم اًم٘مرون ومٞمتحتؿ إظمذ سمف.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، ًمٙمـ ُمـ  واًمقاىمع أن ومري٘م٤م ىم٤مل: إن ظمؼم أطم٤مد إٟمام يٗمٞمد اًمٕمٛمؾ. وهق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر

)ٟمٔمرة ش.اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمبل وهق آقمت٘م٤مديٗمٞمد  مجٚم٦م اًمٕمٛمؾ اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م، ... ٕهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أٟمف

 (12-111قم٤مسمرة ذم ُمزاقمؿ ُمـ يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، ص

ىمقًمف » :-وهق يرد قمغم ُمـ ٓيثب٧م قمٜمده اًمٕم٘مٞمدة سمخؼم اًمقاطمد–وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري 

ًزا( ٕن ظمؼم أطم٤مد ُيِٗمٞمد  هذا ذم وُمتَٞم٤مه سم٤مـمٌؾ سمِم٘مٞمف، يمام أن شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمف هٜم٤م سم٤مـمؾ سمٓمالًٟم٤م )ُمَريمَّ

وهؿ قم٘مالء وُمـ يرُمٞمٝمؿ سمٗم٘مد  –قم٘مٞمدًة اشمٗم٤مىًم٤م، يمام ذيمرٟم٤م ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ آٟمٗم٤م 

 وٓ ُيٜم٤مرم ذًمؽ صُمبقهُت٤م سم٠مدًم٦م ؾمقاه. -اًمٕم٘مؾ أيٙمقن هق اًمٕم٤مُمؾ؟

وًمقٓ آقمتامد وآؾمتٜم٤مد قمغم أظمب٤مر أطم٤مد ذم سم٤مب اعمٖمٞمب٤مت ًمٙم٤من طمٗم٤مظ إُم٦م ٓقِمبلِم 

تٕمٚمؼ هب٤م ذم يمتبٝمؿ، وًمٙم٤من قمٚمامء اًمتقطمٞمد ه٤مزًملم طمٞمٜمام ي٘مقًمقن ذم يمتبٝمؿ ذم ذم شمدويـ ُم٤م ي

ش. إُمقر اًمٖمٞمبٞم٦م: صح احلدي٨م ذم ذًمؽ قمـ اعمٕمّمقم، وٓ اؾمتح٤مًم٦م ذم محٚمف قمغم فمقاهره٤م

 (11--11)ٟمٔمرة قم٤مسمرة ذم ُمزاقمؿ ُمـ يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ىمبؾ أظمرة، ص

أُمثٚم٦م قمغم هنقض ظمؼم  -ٚمامء اعمٕم٤مسيـأطمد اًمٕم–ورضب اًمِمٞمخ هاج اإلؾمالم 

وُمٜمٝم٤م: طمدد اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام اًمٜمبل اًمذي ظمرج ُمع اخلرض  اًمقاطمد دًمٞمال ذم اًمٕم٘م٤مئد.

وطمدي٨م أيب سمـ  وهق ظمؼم اًمقاطمد، وأٟمف يم٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، قمٚمٞمف اًمسالم سمخؼم اًمقاطمد،

 يمٕم٥م هذا رواه اسمـ قمب٤مس. واقمتب٤مر أطمد ٟمبٞم٤م ُمـ سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد. 

ومٚمام أرادوا اًمٕمقدة ىم٤مًمقا: أرؾمؾ  ىمدم أهؾ اًمٞمٛمـ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ومخرج قمبٞمدة سمـ اجلراح  وم٠مرؾمؾ ُمٕمٝمؿ قمبٞمدة سمـ اجلراح. ُمٕمٜم٤م رضمال يٕمٚمٛمٜم٤م اًمديـ واًمسٜم٦م.

 (11)ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م، صًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ قم٘م٤مئد اًمديـ، وظمؼمه ظمؼم واطمد.

ذح »ذم  -ردناعمتخّمّملم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  سم٤مٕ أطمد اًمٕمٚمامء–وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة 

وىمد اؿمؽمط سمٕمض اًمٕمٚمامء أن يٙمقن احلدي٨م اًمذي حيت٩م سمف ذم آقمت٘م٤مد » :«اًمنمح اًمٙمبػم

تج٤مج سمف إذا طمٓ ظمالف أن اًمتقاشمر يٕمتؼم ذم آُمتقاشمًرا، وىم٤مًمقا: ٓ طمج٦م ًممطم٤مد ذم آقمت٘م٤مد، و

ٙمـ أىمقل: وُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ أن حيت٩م سم٠مظمب٤مر يم٤من واوح اعمٕمٜمك ُمتقاومً٘م٤م ُمع اًم٘مرآن واًمٕم٘مؾ، وًم

أطم٤مد أيًْم٤م إذا يم٤من حم٘م٘م٤م اًمنموط ٟمٗمسٝم٤م، وم٠مصؾ احلجٞم٦م صم٤مسم٧م ًممطم٤مد، وإٟمام اطمت٤مط سمٕمُض 

اًمٕمٚمامء ذم اًمتقطمٞمد ومنمـمقا اًمتقاشمر حلس٤مؾمٞم٦م اعمقوقع، وٕٟمف قمٚمؿ أصقل اًمديـ ومخ٤مومقا أن 

 كطمدي٨م أطم٤مد يمقٟمف صحٞمح اعمٕمٜمذم  يبٜمقا أصقل اًمديـ قمغم أظمب٤مر أطم٤مد، وًمٙمـ إذا ذـمٜم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
همػم خم٤مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ اًم٘مٓمٕمل وٓ ًمٚم٘مرآن ومام اعم٤مٟمع ُمـ آطمتج٤مج سمف ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد أيًْم٤م، 

ظمّمقًص٤م إذا اطمتٗم٧م سمف اًم٘مرائـ اعم١ميدة ومٞمٙمقن ُمـ ىمبٞمؾ شمقارد اًم٘مرائـ اًمٕمديدة قمغم أطم٤مد 

)رومع احل٤مضم٥م قمـ تٍمه.ومؽمومٕمف إمم درضم٦م اًمٕمٚمؿ، يمام ىمرره سمٕمض اعمح٘م٘ملم يم٤مسمـ احل٤مضم٥م ذم خم

 (.-/1. يمذا ذم اًمنمح اًمٙمبػم21/1خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م 

ويِمؽمط سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اخلؼم اعمتقاشمر إلصمب٤مت اًمٕم٘م٤مئد، ويتٖم٤موقن قمـ ظمؼم اًمقاطمد 

وم٢مذا شمقومرت اًمنموط ذم ظمؼم  ذيٓم٦م أن يٙمقن اخلؼم اعمتقاشمر واوح اعمٕمٜمك ٓيٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ،

ٟمٕمؿ ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مصقل اًمديـ إمم   اًمٕم٘م٤مئد.اًمقاطمد وضم٥م أن ٟم٘مقل سمحجٞمتف ذم

وُم٤م اًمذي يٛمٜمع قمـ آؾمتدٓل  اؿمؽماط اخلؼماعمتقاشمرذم أصقل اًمديـ ٟمٔمرا ٕمهٞمتف وظمٓمقرشمف.

خي٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اًمٕم٘مؾ  وٓ سمخؼم اًمقاطمد ذم أصقل اًمديـ إذا يم٤من صحٞمح اعمٕمٜمك،

هذه اًم٘مرائـ واًمِمقاهد  تن شمقومروم٢م وظم٤مص٦م إذا اطمتػ ظمؼم اًمقاطمد سم٘مرائـ، اًمٍميح؟

وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعمح٘م٘ملم وُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اسمـ احل٤مضم٥م ذم  يقضم٥م اًمٞم٘ملم واجلزم.

 . «خمتٍمه»
وىمد ؿم٤مع وم٤مؿمٞم٤م قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم سمخؼم اًمقاطمد ُمـ » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

(1/1)ومتح اًمب٤مري ش.همػم ٟمٙمػم وم٤مىمت٣م آشمٗم٤مق ُمٜمٝمؿ قمغم اًم٘مبقل

دظمؾ اعمّمٜمػ ذم سمٕمض ُمس٤مئؾ إصقل ومذيمر إضم٤مزة ظمؼم »ُٓمع اًمدراري: وذم 

اًمقاطمد، وطم٤مصٚمف أٟمف يٗمٞمد اًم٘مٓمع إذا اطمتّػ سم٤مًم٘مرائـ يمخؼم اًمّمحٞمحلم قمغم اًمّمحٞمح سمٞمد أٟمف 

٤م وُٟمِس٥م إمم أمحد أن أظمب٤مر أطم٤مد شمٗمٞمد اًم٘مٓمع ُمٓمٚم٘م٤م )ُٓمع اًمدراري، إوم٤مدات اًمِمٞمخ رؿمٞمد ش. يٙمقن ٟمٔمريًّ

 (/11أمحد اجلٜمجقهل 

وٓ قمؼمة، أي ٓ اقمتب٤مر سم٤مًمٔمـ ذم سم٤مب » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمبد اًمٕمزيز اًمٗمره٤مري:

 اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱآقمت٘م٤مدي٤مت، ٕن احلؼ ؾمبح٤مٟمف ذم ىمقًُم٤م يٕمت٘مدون سمٔمٜمقهنؿ، 
، سمؾ اًمٔمـ إٟمام يٕمتؼم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت طمتك يم٤من َّ خض حض جض  مص  ٹٱٹٱُّٱ، وَّمك لك

ٟمٗمل اًمٕمؼمة ٟمٔمر، ٕن اعمِم٤ميخ ذيمروا اًمٔمٜمٞم٤مت ذم اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٔمـ واضمًب٤م. وقمٜمدٟم٤م ذم إـمالق 

قم٘م٤مئدهؿ يمتٗم٤موؾ اعمٚمؽ واًمبنم، واًمسٚمػ ٟم٘مٚمقا إطم٤مدي٨م إومراد ذم أطمقال اعمٕمراج واًم٘مؼم 

واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمع أٟمف ٓ طمّظ ًمٚمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م، ومٚمق مل يٕمت٘مده٤م يم٤من روايتٝم٤م قمبًث٤م ووضمقده٤م وقمدُمٝم٤م 

ق اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد أو اًمٔمـ ومٞمام يٛمٙمـ ومٞمف اًمٞم٘ملم ُمتس٤موًي٤م، وذا سم٤مـمؾ، سمؾ احلؼ أن اعمذُمقم ه



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سم٤مٓؾمتدٓل ُمع اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٞم٘ملم ومٞمٝم٤م، يمقضمقد اًمقاضم٥م ووطمدشمف وصدق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ، أُم٤م اًمٔمـ سمحٙمؿ اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل ُمع قمدم إُمٙم٤من حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم ومٖمػم ُمذُمقم. وم٤مطمٗمٔمف، 

 (11ص )اًمٜمؼماس ذُح ذِح اًمٕم٘م٤مئد،ش. ومٙمثػما ُم٤م ي٘مع ومٞمف اخلٓم٠م

 وظمالصتف ُم٤م يكم:  ،«اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م» وومّمؾ احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمٙمالم قمغم ذًمؽ ذم

ممـ ٟمص قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وداود »

، وٟمص قمٚمٞمف احلسلم سمـ قمكم اًمٙمراسمٞمز واحل٤مرث سمـ  سمـ قمكم وأصح٤مسمف يم٠ميب حمٛمد سمـ طمزم

اًم٘م٤ميض: وفم٤مهر هذا أٟمف يسقي سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ. وىم٤مل اًم٘م٤ميض ذم أؾمد اعمح٤مؾمبل... وىم٤مل 

أول اعمخؼم: ظمؼم اًمقاطمد يقضم٥م اًمٕمٚمؿ إذا صح ؾمٜمده ومل ختتٚمػ اًمرواي٦م ومٞمف وشمٚم٘متف إُم٦م 

سم٤مًم٘مبقل، وأصح٤مسمٜم٤م يٓمٚم٘مقن اًم٘مقل ومٞمف وأٟمف يقضم٥م اًمٕمٚمؿ وإن مل شمتٚم٘مف سم٤مًم٘مبقل، ىم٤مل: 

ّمقاقمد اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م، ٓسمـ ىمٞمؿ، وآظمتّم٤مر عمحٛمد سمـ )خمتٍماًمش. واعمذه٥م قمغم ُم٤م طمٙمٞم٧م ٓ همػم

 (حمٛمد اعمقصكم، ص

يم٤من مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 سمف أٟمف يقضم٥م اًمٕمٚمؿ، وهذا هق اًمذي ذيمره إذا شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مبقل شمّمديً٘م٤م ًمف أو قمٛماًل 

أصقل اًمٗم٘مف ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد إٓ ومرىم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ  اعمّمٜمٗمقن ذم

اعمت٠مظمريـ اشمبٕمقا ذم ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمالم أٟمٙمروا ذًمؽ؛ وًمٙمـ يمثػما ُمـ أهؾ اًمٙمالم أو 

أيمثرهؿ يقاوم٘مقن اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ احلدي٨م واًمسٚمػ قمغم ذًمؽ، وهق ىمقل أيمثر إؿمٕمري٦م يم٠ميب 

اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد وأسمق اًمٓمٞم٥م وأسمق إؾمح٤مق وأُمث٤مًمف  إؾمح٤مق واسمـ ومقرك...، و هق

ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وهق اًمذي ذيمره اًم٘م٤ميض قمبد اًمقه٤مب وأُمث٤مًمف ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م، وهق اًمذي 

ذيمره أسمق يٕمغم وأسمق اخلٓم٤مب وأسمق احلسـ سمـ اًمزاهمقين وأُمث٤مهلؿ ُمـ احلٜمبٚمٞم٦م، وهق اًمذي ذيمره 

٦م، وإذا يم٤من اإلمج٤مع قمغم شمّمديؼ اخلؼم ُمقضمب٤ًم ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز وأُمث٤مًمف ُمـ احلٜمٗمٞم

 (1/2-1)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ش.ًمٚم٘مٓمع سمف وم٤مٓقمتب٤مر ذم ذًمؽ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م

وضمقب إظمذ » وقمٛمؾ اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م هبذا اعمقوقع ؾمامه٤م:

سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمٕمالُم٦م يمام جيدر  .«سمحدي٨م أطم٤مد ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمرد قمغم ؿمبف اعمخ٤مًمٗملم

  .«ٟمٔمرة قم٤مسمرة ذم ُمزاقمؿ ُمـ يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ىمبؾ أظمرة»اًمٙمقصمري 
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  تعلوق ظذ بعض ىصوص ابن أيب العز:

قمغم اسمـ ايب اًمٕمز احلٜمٗمل وسمٕمض ٟمّمقصف  «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»ىمد قمٚم٘مٜم٤م ذم 

 ا قمغم اًم٘م٤مرئ: يالت شمٞمسػمً وومٞمام يكم ظمالصتف ُمع زي٤مدات وشمٕمد اًمقاردة ذم ذطمف.

 ىمسؿ اسمـ أيب اًمٕمز اًمتقطمٞمد قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم: (1)

 يٚمٞمؼ سم٤مًمٕمب٤مدة إٓ اهلل وطمده ؾمبح٤من. شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م، أي ٓ -1 

ٓ رب وٓ ظم٤مًمؼ وُٓمتٍمف وٓ و٤مر وٓ ٟم٤مومع إٓ اهلل  أي: شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، -1 

  وطمده.

- :ذح  شمٕم٤ممم قمغم اعمٕم٤مين احل٘مٞم٘مٞم٦م.أي حتٛمؾ صٗم٤مت اهلل شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت(

 (1/1اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م 

 وقمٚم٘مٜم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم هذا اًمت٘مسٞمؿ ومحؾ اًمّمٗم٤مت قمغم اعمٕم٤مين احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم ُمقوع آظمر،

  وومٞمام يكم رء ُمٜمٝم٤م:

يم٤من  ىم٤مل اعمقاوم٘مقن ًمف: واومؼ اًمبٕمض قمغم شم٘مسٞمؿ اًمتقطمٞمد هذا، وظم٤مًمٗمف يمثػمون.

وإٟمام يم٤مٟمقا ُمنميملم وذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمديـ خمٚمديـ ٕهنؿ  ٦م،اعمنميمقن ي٘مقًمقن سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم

 مت خت حت جت هب مب خب  حبٹٱٹٱُّ يمٗمروا سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م،
 (٦١امعوكبوت: ) َّحج مث  هت

شمٗمٞمد يمثػم ُمـ أي٤مت سم٠من اعمنميملم يم٤مٟمقا يٙمٗمرون سمتقطمٞمد  وىم٤مل ُمٜمٙمرو هذا اًمت٘مسٞمؿ:

 حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ .وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ُمتالزُم٤من ٤م،اًمرسمقسمٞم٦م أيًْم 
ٙمٗمرون يومٕمٚمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ا قمغم اًمٙمٗم٤مر،ومٞمف ذيمر شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ردًّ  (٢٢األهبياء: )َّجض مص خص

 سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.

 ُمـ رسمؽ، ذم ضمقاب: ،اهلل وم٢مذا ىم٤مل: ُمـ رسمؽ؟ُم٤م ديٜمؽ؟ ُمـ ٟمبٞمؽ؟ يس٠مل اعم٘مبقر:

ًم٘مؼم؟ومٕمٚمؿ أن شمقطمٞمد ومٙمٞمػ أومٚمح اعم٘مبقر إذا مل يٙمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ُمٜمج٤مة ذم ا و أومٚمح، حجٟم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّإًمقهٞم٦م وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ُمتالزُم٤من. 
 (٣٣فصنت: )َّ ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱو( ١٧٢األعراف: ) َّ مئ زئ ّٰرئ ِّ ٹٱٹٱُّٱو
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وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة اًمتل شمدل قمغم أهنام  (٣١اتلوبة: ) َّ جس مخ جخ مح

 سمـ ٟمٗمٞمؾ ي٘مقل: يم٤من زيد سمـ قمٛمرو ون هبام.ويم٤من اعمنميمقن يٙمٗمر ُمتالزُم٤من.

٤م َواطِمًدا َأْم َاًْمػ َربٍّ  َأَرسمًّ
 

۞!َٛم٧ِم إُُُمقُر؟ ـُ إَِذا شَمَ٘مسَّ َأِدي
ى مَجِٞمٕم٤مً   شَمَريْم٧ُم اًمالََّت واًمُٕمزَّ

 

ضُمُؾ اًمبَِّمػمُ  ۞ يَمَذًمَِؽ َيْٗمَٕمُؾ اًمرَّ
 (1/1شم٤مريخ دُمِمؼ ) 

يم٤مٟمقا يٕمتؼمون اًمالت واًمٕمزى ُمتٍمومتلم، شمدل هذه إسمٞم٤مت سمٍماطم٦م قمغم أن اعمنميملم 

 قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: «ٟمثر اعمرضم٤من» ذم -إؿم٤مقم٦م اًمسٜم٦م رومٞمؼ –ىم٤مل اًمِمٞمخ أومْمؾ ظم٤من رمحف اهلل 

اختذ  :(٢٣هوح: ) َّ جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىيُّٱ

ًمدومع رضر  «يٖمقث»و ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت، «اًمسقاع»و ًمب٘م٤مء اًمٕم٤ممل، «اًمقد»اعمنميمقن 

وأُم٤م قمب٤مد »وىم٤مل حمِمٞمف ذم طم٤مؿمٞم٦م ٟمثر اعمرضم٤من:  وهق اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م، ()ص .«اءإقمد

اًم٘مبقر اًمٞمقم ومال إًمف إٓ اهلل يمثػم ُمٜمٝمؿ يٜم٤مدون اعمٞم٧م ُمـ سمٕمٞمد ُمـ ُمس٤موم٦م ؿمٝمر أو أيمثر يس٠مًمقهنؿ 

 . ومٕمٚمؿ أن اعمنميملم يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سمرضره٤م وٟمٗمٕمٝم٤م (.1)طم٤مؿمٞمف ٟمثر اعمرضم٤من، صش .طمقائجٝمؿ

 ُمـ سملم أٟمقاع اًمنمك سم٠ممهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م. «اًمنمك ذم اًمتٍمف»ر أصح٤مب إؿم٤مقم٦م اًمسٜم٦م ويذيم

ويردون آقمت٘م٤مد اًمب٤مـمؾ سم٠من اًمقزم اًمٗمالين يٛمٜمح اخلزائـ، واًمقزم اًمٗمالين يدومع إوضم٤مع 

)ٟمثر اًمري٤مطمٞم٦م، أي ص٤مطم٥م اًم٘مؼم، واًمقزم اًمٗمالين ص٤مطم٥ُم ضِمٜم٦ٍَّم أي يِمٗمل أصح٤مب اجلٜمقن.

 ( ، ص اعمرضم٤من

 هذه يمٚمٝم٤م ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م؟!أًمٞمس 

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱوىمقل اهلل شمٕم٤ممم:
  يٗمٞمد شمالزم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م سمٕمْمٝمام ًمبٕمض.( ٢٨اغفر: ) َّ رت  يب ىب

 مج حج مث هت مت ٱُّٱ وأُم٤م شمقهؿ اعمٜمٙمريـ هلذا اًمت٘مسٞمؿ سمٜم٤مء قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وم٤مجلقاب قمٜمف ُمـ  سم٠من اعمنميملم يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن (٢٥مقمان: ) َّجخ مح جح

  وضمقه: 

 يمام يم٤من أسمق ٓ إىمرار اًمتسٚمٞمؿ، ،يم٤من إىمرار اعمٕمروم٦مأن إىمرار اعمنميملم سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م  -1

ىم٤مل  وًمٙمـ مل ي١مُمـ سمٜمبقشمف. ـم٤مًم٥م ي٘مر سمّمدق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأُم٤مٟمتف وٟمبقشمف،

  أسمقـم٤مًم٥م:
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 ٌق َو َدقَمْقشَمٜمِل َوقَمٚمِْٛم٧ُم َأٟمََّؽ َص٤مدِ 

 

۞َوًَمَ٘مْد َصَدىْم٧َم َويُمٜم٧َْم ىَمْبُؾ َأُمٞمٜم٤م 

  ُمـ هذه إسمٞم٤مت: 

 ًَمْقٓ اعماَْلَُم٦ُم َأْو طَمَذاِرَي ؾُمب٦َّمً 

 

۞ًَمَقضَمْدشَمٜمِل ؾَمْٛمًح٤م سمَِذاَك ُُمبِٞمٜم٤َم 

ومٙم٤من هذا إىمرار اعمٕمروم٦م ٓ إىمرار اإليامن واًمتسٚمٞمؿ، وؿمت٤من ُم٤م سملم اعمٕمروم٦م وسملم اًمتسٚمٞمؿ  

ومٝمق يٕمرف  وأٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف، وم٤مدقمٞم٧م قمٚمٞمف سم٤مًمنىم٦م، ؾ هق يمت٤ميب،ومٚمق أن اًمرضم واًم٘مبقل.

 أي يم٤من اعمنميمقن يٕمرومقن رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وٓ يسٚمؿ سمذًمؽ. وًمٙمٜمف ٓ أن اًمٙمت٤مب ًمٚمٛمدقمل،

  ي١مُمٜمقن سمف.

دًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم ( ١األهعام: ) َّ ىن من خن حن جن ٹٱٹٱُّٱ -1

وإٟمام يم٤مٟمقا يٕمتؼمون آهلتٝمؿ أوًمٞم٤مء هلؿ  قطمٞمد اخل٤مًم٘مٞم٦م،أن اًمٙمٗم٤مر مل ي٘مقًمقا سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وٓ شم

وم٢مذا اطمُت٩مَّ قمٚمٞمٝمؿ  ويٜمٗمٕمقن ويرضون. ويتٍمومقن، حيٚمقن ُمِمٙمالهتؿ، وىم٤مولم حل٤مضم٤مهتؿ،

 حيٚمقن اعمِمٙمالت، ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن أوًمٞم٤مء، طمٞمٚم٦م هلؿ، ٓ ،وقم٤مضمزون سم٠من آهلتٙمؿ حمت٤مضمقن،

حيٚمقن  سم٠مهنؿ ٓيٕمدوهنؿ آهل٦م سمحؼ،ومٞمتخٚمّمقن ويؼمرون قمب٤مدهتؿ هلؿ  ويستح٘مقن اًمٕمب٤مدة؟

 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك  ٱُّٱ وإٟمام يتخذوهنؿ وؾمٞمٚم٦م إمم اعمٕمبقد إيمؼم، ُمِم٤ميمٚمٝمؿ،
 ، ومٚمٞمسقا ُم٤مٟمحلم أو ٟم٤مومٕملم أو و٤مريـ سمحؼ، وإٟمام يٛمٜمحقٟمٜم٤م ُم٤م ي٠مظمذوٟمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،(٣الزمر: )

ت٩م شم٠موًمقه سم٠مهنؿ ًمٞمسقا وم٢مذا اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ حم أي يم٤مٟمقا يٕمدون آهلتٝمؿ ٟم٤مومٕملم و٤مريـ ُمتٍموملم،

 وإٟمام يٜمٗمٕمقن أو يرضون سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم.  ُمستح٘ملم سمذاهتؿ،

وذم أقمٔمؿ اًمتٗم٤مؾمػم أن يمؾ رء يراه اًمٜم٤مس » (:1ضم٤مء ذم ٟمثر اعمرضم٤من ُمع احل٤مؿمٞم٦م )ص

ُمست٘مال سم٤مُٕمر وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٜمف ذك، يم٤مٕوًمٞم٤مء يراهؿ اًمٜم٤مس ُمست٘مٚملم سم٤مُٕمقر، ويم٤مٟمقا 

٤مٟمتٝمؿ قمٜمد اهلل وًم٘مرهبؿ إًمٞمف ىمد أذن هلؿ سمتٍموم٤مت سمٕمض إُمقر. يٕمت٘مدون أن آهلتٝمؿ عمٙم

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ
 (٥األحقاف: ) َّ  مل خل

سمٕمد إمت٤مم – صمؿ يتخٚمّمقن واحل٤مصؾ أهنؿ يم٤مٟمقا يزقمٛمقن أن آهلتٝمؿ ُمتٍموم٦م ذم إُمقر،

  سم٠من يٕمدوه٤م وؾم٤مئؾ وأهل٦م جم٤مزي٦م. -احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ

- ٰى ٰر ُّٱ ًمٙمٗم٤مر ُمـ يم٤من ُمـ اًمدهري٦م وُمٜمٙمري ظم٤مًمؼ اًمٙمقن وي٘مقًمقن:يمام أن ُمـ ا ٌّ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يمذًمؽ يم٤من ُمـ اعمنميملم ُمـ ي٘مقل سمتقطمٞمد  (٢٤اجلاثية: )َّمئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 وإًمٞمٝمؿ يِمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمرسمقسمٞم٦م واخل٤مًم٘مٞم٦م وأُم٤م قم٤مُم٦م اعمنميملم ومٙم٤مٟمقا قمغم ظمالف ذًمؽ.

 (٢٥مقمان: ) َّجخ مح جح مج حج مث هت متُّٱ

- َّجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمتقومٞمؼ سملم 
وهمػمه ُمـ أي٤مت اًمتل شمٜمص قمغم اقمؽماف اعمنميملم سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا  (٢٥مقمان: )

ويٜمسبقن يمثػما ُمـ اًمتٍموم٤مت  يٕمؽمومقن سم٠من اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ظم٤مًم٘مٝم٤م ورهب٤م هق اهلل شمٕم٤ممم،

ظمٚمؼ اًمساموات وإرض وم٢مهنؿ ًمق ٟمسبقا  ورسمقسمٞم٦م يمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء إمم همػمه شمٕم٤ممم،

واًمتٍموم٤مت ومٞمٝم٤م إمم آهلتٝمؿ ٓؾمتٝمزأ اًمٜم٤مس هبؿ سم٠من آهلتٝمؿ اًمتل مل يٛمض قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمْمع 

ؾمٜمقات أو سمْمع ُمئ٦م ؾمٜم٦م أٟمك شمٙمقن ظم٤مًم٘م٦م وُم٤مًمٙم٦م عم٤م ُم٣م قمٚمٞمف آٓف اًمسٜملم: ُمـ اًمساموات 

 وإرض واًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل اًمسٗمكم، وُمتٍموم٤م ومٞمٝم٤م؟! 

 

)ذح .اًم٘مديؿ ي٘م٤مسمؾ اجلديدي٘مقل: و ي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز سم٘مدم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئف، ٓ (1)

ُمع  أٟمف ىمد ورد وم  أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم احلسٜمك اًم٘مديُؿ ومٞمام رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم  (/1اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م

ٛمُد، ااًمٜمُّقُر، اعم» ؾمٜمٜمف: ، اًمَ٘مِديُؿ، اًمِقشْمُر، إطََمُد، اًمّمَّ ْ ُيقًَمدْ ٜمػُِم، اًمت٤َّممُّ )ؾمٜمـ اسمـ ش.ًمِذي مَل َيٚمِْد، ومَل

 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م هاج اًمديـ إور:  (1ُم٤مضمف، رىمؿ احلدي٨م:

 إًمف اخلَٚمِؼ ُمقٟٓم٤م ىَمديؿٌ 

 

۞ ِوُمقصقٌف سم٠موص٤مِف اًمٙمامل 

وُم٤م صمب٧م ىمدُمف اؾمتح٤مل  اًم٘مديؿ ُم٤م يم٤من همػم ُمسبقق سم٤مًمٕمدم،» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري: 

اًمٚمٝمؿ أٟم٧م إول ومٚمٞمس ىمبٚمؽ رء، وأٟم٧م » حٞمح ُمسٚمؿ:وذم ص ()وقء اعمٕم٤مزم،ص .«قمدُمف

وهذا ُمٕمٜمك اًم٘مديؿ، وًمٞمس اعمراد  ، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم( 11)رىمؿ:.شأظمر ومٚمٞمس سمٕمدك رء

ظِٰمُر » سمؾ اعمراد سمف هق سم٤مًم٘مديؿ ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلديد؛ ْٓ ُل َو ا َوَّ ْٓ  حك جك مق ٱُّٱشمٕم٤ممم: ذم ىمقًمف «ا
 ي٘م٤مسمؾ اجلديد؛ وإٟمام ي٘م٤مسمؾ احل٤مدث.  وهذا اًم٘مديؿ ٓ ،(٣احلديد: ) َّلك خك

 

() وعم٤م يم٤من شمسٚمسؾ احلقادث » :ُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٘مدم اًمٕم٤ممل سم٤مًمٜمقعال٤م ًمٚمٕماًمٕمز شمبٕمً  أيب ىم٤مل اسمـ

ذم اعمست٘مبؾ ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن اًمرب ؾمبح٤مٟمف هق أظمر اًمذي ًمٞمس سمٕمده رء، ومٙمذا شمسٚمسؾ 

)ذح إول اًمذي ًمٞمس ىمبٚمف رء. ٤ممم هقاحلقادث ذم اعم٤ميض ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن ؾمبح٤مٟمف وشمٕم

 (1/12 -12اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهل ُمـ  ،طمقادث ٓ أول هل٤م ُمـ رواي٦م اًمب٤مب» :«ومتح اًمب٤مري»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 ، ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت(1/12 )ومتح اًمب٤مري .«ُمستِمٜمع اعمس٤مئؾ اعمٜمسقسم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يم٤من » ل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ىم٤م وىم٤مل أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م سمحدوث اًمٕم٤ممل،

 (11)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.اهلل ومل يٙمـ ؿم ٌء همػُمه

 مث هت مت  خت  ُّٱ واخل٤مًمؼ ُم٘مدم قمغم اعمخٚمقق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،واهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء
 (١١الروم: ) َّحج

وٟمس٥م اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ىمدم اًمٕم٤ممل إمم اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي، 

 :ىم٤مل أيـ يم٤من اهلل ىمبؾ ظمٚمؼ اًمساموات وإرض؟ رؾمقل اهلل، ي٤م :ىمٞمؾ رواه رزيـ : واؾمتدل سمام

واظمت٤مر اًمِم٤مه وزم اهلل ذم سمٕمض رؾم٤مئٚمف ىمدم ». ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٙمِمٛمػمي: «ذم طمج٤مب ُمـ ٟمقر»

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمئؾ أيـ يم٤من رسمٜم٤م ىمبؾ أن خيٚمؼ  اًمٕم٤ممل، ومتسؽ سمام قمٜمد اًمؽمُمذي أٟمف صغم

 (/1)ومٞمض اًمب٤مري ش.امء ُم٤م ومقىمف هقاء وُم٤م حتتف هقاءيم٤من ذم قم»ظمٚم٘مف؟ ىم٤مل: 

  (:/1وىم٤مل ذم حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ) جمٝمقل. طُمُدس،سمـ وذم إؾمٜم٤مده ويمٞمع 

 ش.جمٝمقل يمام ىم٤مل اسمـ ىمتٞمب٦م واسمـ اًم٘مٓم٤من واًمذهبل، وم٘مد شمٗمرد قمٜمف يٕمغم سمـ قمٓم٤مء اًمٕم٤مُمري

 «قمامء»وًمق ىمبٚمٜم٤م وم٢من  مم.ٟم٘مبؾ رواي٤مت ُمثؾ هذا اعمجٝمقل ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤م وإضمدر أٓ
أطمد رواة هذا –وومن يزيد سمـ ه٤مرون  ٓرء. :وسم٤مًم٘مٍم ُمٕمٜم٤مه سم٤مًم٘مٍم واعمد، روي سمقضمٝملم:

 اًمٖمامم، :واًمٕمامء سم٤معمد ُمٕمٜم٤مه ومٛمٕمٜم٤مه: يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ومل يٙمـ رء ُمٕمف. سمـ ٓرء. -احلدي٨م

  .«طمج٤مسمف اًمٜمقر» وهق ُمثؾ وم٤مًمسح٤مب سمٛمٕمٜمك احلج٤مب، أي أن اهلل شمٕم٤ممم ذم طمج٤مب ُمـ ٟمقر.
اًمِم٤مه  -ًمف أٟمف «اًمتٗمٝمٞمامت اإلهلٞم٦م»ًمٚمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي و «اخلػم اًمٙمثػم» وي١مظمذ ُمـ

سمٛمٕمٜمك أن  ي٘مقل سمحدوث اًمٕم٤ممل. صمؿ ي٘مسؿ احلدوث قمغم ىمسٛملم:طمدوث ذايت، -اًمدهٚمقي

 وذم وأُم٤م اًمزُم٤مٟمٞم٤مت، ُمثؾ ٟمحـ وأٟمتؿ ومٛمسبقىمقن سم٤مًمزُم٤من، اخلٚمؼ يمٚمف ذم طم٤مضم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم.

وص٤مر اًمزُم٤من  ،وأُم٤م اًمزُم٤من ومٚمٞمس ُمسبقىم٤م سم٤مًمزُم٤من، وإٓ ًمتسٚمسؾ ٤م،طم٤مضم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم أيًْم 

واًم٘مسؿ اًمث٤مين:  أي اُمتداد ُمقهقم ُمٗمؽمض. سمؾ آُمتداد ىمبؾ اًمزُم٤من اُمتداد ُمقهقم، ىمديام،

ـُ  احل٤مدث اًمزُم٤مين، ـِ ف ُم٘مدُمً قمدُمِ  ُم٤م يم٤من زُم  إن اًمٙمقن ومٞم٘مقل اًمِم٤مه وزم اهلل: ه،وضمقدِ  ٤م قمغم زُم

   و اًمزُم٤من يمٚمٞمٝمام ُمسبقىم٤من سم٤مًمٕمدم.

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( )،وم٢مٟمف يٕمتؼم  يٛمٜمع اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل إـمالق اًمٕمِمؼ ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وطمؼ اًمرؾمقل

 (1/1دة اًمٓمح٤موي٦م ٞم)ذح اًمٕم٘ماًمٕمِمؼ قمب٤مرة قمـ اعمحب٦م اًمِمٝمقاٟمٞم٦م.

وىمد ورد هبذا اًمٚمٗمظ سمٕمض  وي٘مقل همػمه: اًمٕمِمؼ هق اإلومراط واًمٖمٚمق ذم احل٥م.  

حف اسمـ طمزم، 12)اقمتالل اًم٘مٚمقب ًمٚمخرائٓمل، رىمؿ:ش.ُمـ قَمِِمؼ ومَٕمػَّ ومامت ومٝمق ؿمٝمٞمد» دي٨م،إطم٤م ، و صحَّ

 واحل٤مومظ قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مئل، واحل٤مومظ اًمسخ٤موي، واًمٜمقوي، وأسمق اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل واًم٘مِمػمي واسمـ اًمّم٤مئغ(

 وٕمػ اًمسٚمٗمٞمقن هذا احلدي٨م ٕضمؾ ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد. 

صحح ( 1/1)ُمّم٤مرع اًمٕمِّم٤مق.«ومامت ُم٤مت ؿمٝمٞمدا ُمـ قمِمؼ ومٔمٗمر ومٕمػ،» وذم رواي٦م:

 وي١ميد آي٤مت وأطم٤مدي٨م أظمرى. ،(/1)ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي إؾمٜم٤مده. 

 ؾمامه٤م: وقمٛمؾ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمامري رؾم٤مًم٦م ذم هذا احلدي٨م، هدٟم٤مه٤م ذم اًمٜمص اًمٕمريب.

 ش.درء اًمْمٕمػ قمـ طمدي٨م ُمـ قمِمؼ ومٕمػ»

وم٘م٤مل ذم جمٛمقع  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٜمع إـمالق اًمٕمِمؼ هلل ورؾمقًمف. وإصؾ أن اًمٕمالُم٦م

َ أن ذًمؽ ٓ جيقز ش اًمٕمِمؼ»وإن مم٤م ٟمٕمت٘مده شمرك إـمالق شمسٛمٞم٦م » اًمٗمت٤موى: قمغم اهلل شمٕم٤ممم وسَملمَّ

ٓؿمت٘م٤مىمف وًمٕمدم ورود اًمنمع سمف. وىم٤مل: أدٟمك ُم٤م ومٞمف أٟمف سمدقم٦م ووالًم٦م وومٞمام ٟمص اهلل ُمـ ذيمر 

 (./2)جمٛمقع اًمٗمت٤موی  ش.اعمحب٦م يمٗم٤مي٦م

وٓ حيٗمظ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٗمظ اًمٕمِمؼ ذم » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ:

 (.1/12. اًمٓم٥م اًمٜمبقي /1)زاد اعمٕم٤مد  ش.طمدي٨م صحٞمح اًمبَت٦َّمَ 

وم٢من ىمٞمؾ: اًمٕمِمؼ يٓمٚمؼ قمغم اعمحب٦م  : اًمٕمِمؼ وهق ومرط اعمحب٦م.وضم٤مء ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م

ومٞم٘م٤مل: أطمبب٧م اًمبٜم٧م اًمٗمالٟمٞم٦م  ًمؽ شمٓمٚمؼ قمغم اعمحب٦م اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م.يمذ «اعمحب٦م» اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م، ىمٚمٜم٤م: ًمٗمظ

 ًمٙمٚمٛم٦م اعمحب٦م ومٝمال جيقز إـمالق يمٚمٛم٦م اًمٕمِمؼ.  حومٙمام أٟمف إـمالق ُمب٤م وأرهم٥م ذم اًمزواج ُمٜمٝم٤م.

ذم طملم  ُمقوقع.ش ُمـ قمِِمؼ ومَٕمػَّ ويمتؿ ومامت ُم٤مت ؿمٝمٞمداً » وىم٤مل اًمسٚمٗمٞمقن:طمدي٨م

.وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمديمتقر/ حمٛمد اًمّمب٤مغ سم٠مٟمف «سٜم٦مخمتٍم اعم٘م٤مصد احل»طمسٜمف اًمٕمالُم٦م اًمزرىم٤مين ذم 

. «در اًمْمٕمػ» وؾمبؼ أن ىمٚمٜم٤م: إن اًمٕمالُم٦م اًمٖمامري قمٛمؾ رؾم٤مًم٦م ذم هذا اًمِم٠من ؾمامه٤م ُمقوقع.
 وأيمد قمٚمٞمف. وؾم٤مق شمّمحٞمحف قمـ يمثػم ُمـ اعمحدصملم،

 

( )،وي٘مقل سمؽميم٥م يمالم اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلروف. يٜمٙمر اسمـ أيب اًمٕمز اًمٙمالم اًمٜمٗمز هلل شمٕم٤ممم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، 1/1-1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اًمّمقت هلل شمٕم٤ممم، ويثب٧م

 (.12و

واهلل شمٕم٤ممم ُمؼمأ ُمـ احل٤مضم٦م إمم  احلروف وإصقات خمٚمقىم٦م. ي٘مقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء:

وؾم٤مق ذم شمرمج٦م اًمب٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر  وي٘مقل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري أيْم٤م سم٠من هلل صقشم٤م. اخلٚمؼ.

 (1/111).شـ سَمُٕمَد يمام يسٛمٕمف َُمـ ىَمُرَب نُم اهللُ اًمٕمب٤مَد ومُٞمٜم٤مدهيؿ سمّمقٍت َيسٛمٕمف ُمَ حَي » اعمرومقع:

واًمراوي قمٜمف  ذم إؾمٜم٤مده قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ وٕمٞمػ.» ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري:

و أُم٤م ُم٤م ورد ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمـ  وهق ىم٤مؾمؿ سمـ قمبد اًمقاطمد أيْم٤م وٕمٞمػ.

)صحٞمح ش. ًمبٞمؽ وؾمٕمديؽ، ومٞمٜم٤مَدى سمّمقت إن اهلل ي٠مُمرك... دم، ومٞم٘مقل:ي٘مقل اهلل: ي٤م آ» ىمقًمف:

 سم٤مًمبٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل. واعمٜم٤مدي هق اعمٚمؽ. )ومٞمٜم٤مَدى( ومٞم٘مقل ومٞمف اًمٙمقصمري: (اًمبخ٤مري، رىمؿ:

ٟم٘مال  «طم٤مدي إرواح» وي١ميده طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري اًمذي ذيمره احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم

م اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜم٤مدي٤م سمّمقت يسٛمٕمف أوهلؿ و آظمرهؿ إن اهلل يبٕم٨م اهلل يق»ىم٤مل: قمـ اًمدارىمٓمٜمل،

 ( 1-1)ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمسٞمػ اًمّم٘مٞمؾ ًمٚمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري، صش.وقمدهؿ...

يمام  اهلل شمٕم٤ممم.يمالم أو أصقات اعمالئٙم٦م أو أٟمف دال قمغم  أو اعمراد سم٤مًمّمقت هق اًمٙمالم،

ومٚمٞمس  ذم سمٕمض اًمّمقر. أن اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل يدل قمغم اًمٙمالم اًمٜمٗمز، أو يمام يتجغم اهلل شمٕم٤ممم

 (/2-2)ومٞمض اًمب٤مريوإٟمام هق دال قمغم اًمذات. ،ات اهلل شمٕم٤مممذًمؽ اًمتجكم ذ

 ،إن يم٤من اعمتٙمٚمؿ ذا خم٤مرج ؾمٛمع يمالُمف ذا طمروف وأصقات» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

واًمب٤مري قمز وضمؾ ًمٞمس سمذي خم٤مرج ومال يٙمقن  ،وإن يم٤من همػم ذي خم٤مرج ومٝمق سمخالف ذًمؽ

 وٓ ويثب٧م اعمتٙمٚمٛمقن اًمٙمالم اًمٜمٗمز هلل شمٕم٤ممم، (1/)ومتح اًمب٤مري.«يمالُمف سمحروف وأصقات

 وشمٗمّمٞمٚمف ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب. يٕمتؼموٟمف يمالُم٤م ذا طمروف وأصقات.

 

( )،ذح اًمٕم٘مٞمدة يمام أٟمٙمره اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. يٜمٙمر اسمـ أيب اًمٕمز شم٠مويؾ اًمّمٗم٤مت شم٠مويال ىمريب٤م(

 (1/1اًمٓمح٤موي٦م 

ٟمٗمقض ُمٕم٤مين آي٤مت آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش  ٗمٜم٤م وأيم٤مسمرٟم٤م:ذم طملم ورد ذم قم٘م٤مئد ؾمٚم

وأُم٤م اعمت٠مظمرون ُمٜم٤م  .ٞمٝم٤م ًمٚمخٚمؼ وٓ ُمثٞمٚمفوٟم١مُمـ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ؿمب وهمػمه٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم،

وهق يقاومؼ اًمٚمٖم٦م واًمنميٕم٦م  مم٤م يسٛمح سمف اًمٚمٖم٦م واًمنميٕم٦م. ومٞم١موًمقن هذه اًمّمٗم٤مت شم٠مويال ىمريب٤م،

ذم قم٘م٤مئد  -«اعمٝمٜمد قمغم اعمٗمٜمد»وذم  ُمـ اًمٙمت٤مب ومراضمٕمف. وشمٗمّمٞمٚمف ذم ُمٙم٤من آظمر يٕم٤مروف. وٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ( سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ. 1ذم ص) -قمٚمامء ديقسمٜمد

 

() ،واًمثٖمر، وآظمر  واحلد هق اًمٓمرف، ٟمٗمك اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي احلد واجلٝم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم

أيب اًمٕمز شمبٕم٤م وي٘مقل اسمـ  وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمٜمف. واحلد خيتص سم٤مٕضمس٤مم وإقمراض، اًمٌمء.

 (1/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  هلل طمد سمٛمٕمٜمك ُم٤م يٛمت٤مز سمف. :ٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مًمٚم

وم٢مٟمف سح سمٜمٗمل اًمٖم٤مي٤مت وإقمْم٤مء وإدوات  حيتٛمٚمف يمالم اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي، وهذا ٓ

 سمقوقح قمغم أن احلد سمٛمٕمٜمك اًمٓمرف. واجلٝم٤مت مم٤م يدل

٤مء وإدوات، شمٕم٤ممم قمـ احلدود واًمٖم٤مي٤مت وإريم٤من وإقمْم» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي:

 ش. ٓ حتقيف اجلٝم٤مت اًمس٧م يمس٤مئر اعمبتدقم٤مت

اًمتٕمريػ  صمؿ إن أراد سم٤محلد: .«ُم٤م يٛمت٤مز سمف» إمم «احلد» ومٚمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمػ سف

واهلل شمٕم٤ممم  وم٢مٟمف ٓيسٕمٜم٤م إدراك ذات اهلل شمٕم٤ممم، واًمذاشمٞم٤مت أضمزاء، سم٤مًمذاشمٞم٤مت، يمام ي٘مقل اعمٜمٓم٘م٦م،

ٕمَرف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمام يُ  اًمٕمٚمؿ اهللَ  ف أهُؾ رِّ ٕمَ ٟمٕمؿ يُ  ُمؼمأ ُمـ إدوات وإضمزاء وإقمْم٤مء.

، اعمٜمزه قمـ اًمتٖمػم  هق اًمذات اًمقاضم٥م اًمقضمقد اعمستجٛمع ًمٚمّمٗم٤مت اًمٙمامًمٞم٦م» سمف ؾمبح٤مٟمف وم٘م٤مًمقا:

اًمٕمز ُمٕمٜمك احلد اًمذي يٜمٗمٞمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي أيب جيٕمؾ اسمـ  ي٤م ًمٚمٕمج٥م، ش.واًمزوال واًمٜم٘مّم٤من

 ا أؾمٗم  قمٚم  ذًمؽ..ومق«ُم٤م يٛمت٤مز سمف»ٟمسٞم٤م ُمٜمسٞم٤م ويِمتٖمؾ سمـ 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن احلد ي٘م٤مل قمغم ُم٤م يٜمٗمّمؾ سمف اًمٌمء ويتٛمٞمز سمف قمـ » ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز:

سمؿ ٟمٕمرف رسمٜم٤م؟ ىم٤مل: سم٠مٟمف » سمؾ طمٙمك قمـ اسمـ اعمب٤مرك ىمقًمف: ؛(1/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ش.همػمه

سمند هذا وطم٤مول اسمـ أيب اًمٕمز  (1/1)ش.قمغم اًمٕمرش سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف. ىمٞمؾ: سمحد؟ ىم٤مل: سمحد

وىمد ٟمٗمك اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل  سم٠من هلل طمًدا. اًم٘مقل إسمٓم٤مل ُمٗمٕمقل ىمقل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي،

 ش.وٓ طمد ًمف وٓ ود ًمف وٓ ٟمد ًمف وٓ ُمثؾ ًمف» وم٘م٤مل: .«اًمٗم٘مف إيمؼم» احلد قمٜمف ؾمبح٤مٟمف ذم

ذم اًمٗم٘مف إيمؼم. وٟمصُّ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي يقاومؼ ُم٤م  (11)اًمٗم٘مف إيمؼم ُمع ذطمف ُمٜمح اًمروض إزهر،ص

ويٗمٞمد ؾمٞم٤مق يمالم قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك وؾمب٤مىمف سم٠مٟمف يرد ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُمتٛمٙمـ ذم 

ويٙمٗمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل: اؾمتقى اهلل  ٓيسٕمٜم٤م أن ٟمتج٤موز اخلؼم اًمّم٤مدق، وم٘م٤مل اسمـ اعمب٤مرك: يمؾ ُمٙم٤من.

إؾمامء »٘مل ذم وهذا اعمٕمٜمك ًمٙمالُمف ذيمره اًمبٞمٝم وم٤معمراد سم٤محلد طمد اًمسٛمع. قمغم اًمٕمرش.

 (.1/1) «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم» وطمٙمٞمٜم٤مه ذم «واًمّمٗم٤مت



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صمؿ  ًمٚمٕمج٥م، وي٤م .«ُم٤م سمف اًمتٛمٞمٞمز» ومحؾ احلد قمغم واًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل سم٠من هلل طمدا.

واحلد ومٞمف سمٛمٕمٜمك  (/1)سمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.طمد اًمدار واًمبست٤من ضمٝم٤مشمف وضمقاٟمبف اعمٛمٞمزة ًمف»ي٘مقل: 

 اًمٓمرف.

ًمِزم سم٤مًمتٜم٤مىمض ذم إصمب٤مت وأُ »ومٞم٘مقل: ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز سمجٝم٦م اًمٕمٚمق هلل شمٕم٤ممم،

ىمّمد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  يٕمٜمل (1/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ش.اإلطم٤مـم٦م واًمٗمقىمٞم٦م وٟمٗمل ضمٝم٦م اًمٕمٚمق

يٜمٗمل اإلُم٤مم  حتٞمط سمف ؾمبح٤مٟمف. وٟمحـ ٟم٘مقل: وًمٙمـ اجلٝم٤مت ٓ إصمب٤مت اجلٝم٦م هلل شمٕم٤ممم،

وم٤مخل٤مًمؼ همػم حمت٤مج إمم  ٕن اجلٝم٦م خمٚمقىم٦م، ٤م؛ويٜمٗمل إطم٤مـم٦م اجلٝم٤مت سمف أيًْم  اًمٓمح٤موي اجلٝم٦م،

 ومٚمق يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم ضمٝم٦م اًمٕمٚمق دائام ًمٙم٤مٟم٧م اجلٝم٦م ىمديٛم٦م، اعمخٚمقق ىمبؾ اخلٚمؼ وسمٕمده يمذًمؽ.

 وضمٝمتٜم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ؾمٗمغم سم٤مًمٜمسب٦م ُٕمريٙم٤م.  ُمع أن اجلٝم٤مت طم٤مدصم٦م.

 
()   ذح  أو ومقىمٞم٦م اًمذات أو اًمٗمقىمٞم٦م احلسٞم٦م هلل شمٕم٤ممم.ي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز سم٤مًمٗمقىمٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م(

 (-/1اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م 

واًمٗمقىمٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م  ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٗمقىمٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم حمٛمقٓ واًمٕمرش طم٤مُمال، ًمق ٟم٘مقل:

 يث ىث نث ٱُُّمـ ظمّم٤مئص إضمس٤مم. وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م اًمٗمقىمٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
 من خن  حن جن يم ٱُّٱي٤مت إظمرى ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:ًمتٕم٤مرض ذًمؽ ُمع أ (٥طى: )َّىف
ٱٹٱٹٱو ،(٨٥الواقعة: )َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ ٹٱٹٱُّٱو ،(١٦ق: )َّ ىن

 خن ٹٱٹٱُّٱو، (٣٥حممد: ) َّ مي زي ٹٱٹٱُّٱو ،(٤٦طى: ) َّ  مص خص حص مسُّٱ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من
 (٨٤رف: الزخ) َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱو  ،(٧املجادمة: ) َّزئ رئ ّٰ

وم٤مجلٜمدي أقمغم احلّمـ اعمٚمٙمل واعمٚمؽ أؾمٗمٚمف.  صمؿ إن اًمٗمقىمٞم٦م احلسٞم٦م ًمٞمس٧م يمامٓ،

ومٜمٗمقوف، أو أن آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش يمٜم٤مي٦م قمـ سمداي٦م  وم٤مٓؾمتقاء قمغم اًمٕمرش ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت.

أو يمٜم٤مي٦م قمـ  يمام أن ضمٚمقس اعمٚمؽ قمغم اًمٕمرش يمٜم٤مي٦م قمـ سمداي٦م طمٙمقُمتف، احلٙمؿ قمغم اًمٙمقن.

  شمٗمّمٞمؾ اعمس٠مًم٦م ذم ُمقوٕمف ُمـ اًمنمح.و آؾمتٞمالء،

وم٠مضم٤مب قمٜمف أهؾ  .«أيـ اهلل؟ ىم٤مًم٧م: ذم اًمسامء» وأُم٤م طمدي٨م اجل٤مري٦م اًمذي ضم٤مء ومٞمف:

أن أصؾ اًمرواي٤مت وأؾم٤مؾمٝم٤م واعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف صغم  –قمالوة اوٓمراسمف -اًمٕمٚمؿ  
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ِمٝمديـ أين رؾمقل اهلل؟ أشمِمٝمديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟ وم٘م٤مًم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: أشم» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

. . ُمسٜمد اًمبزار، رىمؿ:1. ؾمٜمـ دارُمل، رىمؿ:1. ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:1)ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، رىمؿ:ش.ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ

 (11. اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:/12. اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل /1ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق 

ف وؾمٚمؿ: ُمـ رسمؽ؟ ىم٤مًم٧م: اهلل، ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞم» ورد ذم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل وهمػمه: و

. صحٞمح اسمـ طمب٤من، 1؛ ُمسٜمد أمحد،رىمؿ: )ؾمٜمـ ٟمس٤مئل، رىمؿ:ش.ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل:

 ( 1. اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:1رىمؿ:

وهذه اًمرواي٦م شمقاومؼ إطم٤مدي٨م إظمرى اًمداًم٦م قمغم أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من 

وأُم٤م اًمرواي٤مت اًمتل  ٤مدشملم قمٜمد ىمبقل أطمد اإلؾمالم، أو قمٜمد اًمتٕمرف قمغم إؾمالُمف.يٚم٘مـ اًمِمٝم

ومٛمحٛمقًم٦م قمغم اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك سم٠من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،«ىم٤مًم٧م ذم اًمسامءأيـ اهلل » ضم٤مء ومٞمٝم٤م

ًمٞمِمػم إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وقمٚمق ؿم٠مٟمف وؾمٛمق  وؾمٚمؿ رومع إصبٕمف قمٜمد شمٚم٘ملم اًمِمٝم٤مدشملم،

ٕمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد واًمٕمٔمٛم٦م ومرومٕم٧م اجل٤مري٦م إصب ذم ىمراءة اًمتحٞم٤مت،ؾمٚمٓم٤مٟمف، يمام ٟمرومع 

 لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ إٓ وم٘مد قمرض ومرقمقن قم٘مٞمدة يمقن اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمسامء،و
اغفر: ) َّىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك

٣٧ – ٣٦) 

هم٤مي٦م اًمبٞم٤من ذم شمٜمزيف اًمرمحـ قمـ اجلٝم٦م »أًمػ اًمِمٞمخ اًمدري٤من إزهري يمت٤مسم٤م ومٞمف ؾمامه 

عم٤م ىميض اهلل اخلٚمَؼ يمَت٥م ذم يمت٤مسمف » ذم طمدي٨م: «ومٝمق قمٜمده ومقق اًمٕمرش» وُمٕمٜمك ىمقًمف: .«واعمٙم٤من

إن اًمٚمقح  :(1)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.ومٝمق قمٜمده ومقق اًمٕمرش: إن رمحتل همٚمب٧ْم همْمبل

  ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اخل٤مذم واًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: «قمٜمده»وظم٤مٍف ًمٕمٚمٛمٜم٤م. وىمقًمف  اعمحٗمقظ ًمقح قمٔمٞمؿ،

 جغ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱو ،(٣٤مقمان: ) َّ حف جف مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱوىمقًمف: وٟمحق ذًمؽ يدل قمغم اخلٗم٤مء،( ٥٩األهعام: ) َّحف جف مغ
قمغم اخلٗم٤مء ( ١٦٩آل عمران: ) َّ ري ٰى ين ىن نن ُّٱ وىمقًمف: ،(٥٥امقمر: ) َّ زئ

 واًمٕمٔمٛم٦م. 

 

( ) ًذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ).٤م ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر شمبٕم

1/1-1) 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ ُمع أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱٱو ،(٢٢احلج: ) َّجع
 خي حي  جي يه ٹٱٹٱُّٱو، (٥٦امنساء: ) َّام يل ىل مل يك
 ٰى ين  ىن نن زنمنٹٱٹٱُّٱو، (٣٩ابلقرة: ) َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي
 خص حص ٱُّٱٹٱٹو، (٨١ابلقرة: ) َّ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
 حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱٱو، (١٦٢ – ١٦١ابلقرة: ) َّ  مك لك خك حك جك مق حق
 خبمب حب جب  هئ مئ ٹٱٹٱُّٱٱو، (٦٥ – ٦٤األحزاب: ) َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
 (٢٣اجلن: ) َّمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

  ومٚمػمضمع إًمٞمف. وىمد ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم شمٗمّمٞمال،

 

، وحيٛمٚمف قمغم (/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ُمقوع اًم٘مدُملم. ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز: اًمٙمرد (12)

 ، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ُمقوع ىمدُمٞمف سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل:» ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًم٘مدُملم هلل شمٕم٤ممم.

 (/)جمٛمقع اًمٗمت٤موی ش. واوع رضمٚمٞمف قمٚمٞمف

اًمٕمرش ُمٙم٤من اهلل  وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اعمٙم٤من. وٟمحـ ٟم٘مقل:

ويئط يمام يئط اًمرطمؾ  ويب٘مك ىمدر أرسمع أٟمٛمٚم٦م قمغم اًمٕمرش سمٕمد اؾمت٘مرار اهلل شمٕم٤ممم. شمٕم٤ممم.

 اجلديد.

 َّجك مق حق مف ُّٱ:احل٤مومظ ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم وىم٤مل أسمقطمٞم٤من إٟمدًمز
وىمد ىمرأت ذم يمت٤مب ٕمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اًمذي قم٤مسٟم٤مه وهق سمخٓمف ؾمامه يمت٤مب »: (٢٥٥ابلقرة: )

ٕمد  ُمٕمف ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ٘موىمد أظمغم ُمٙم٤مٟم٤م ي ،غم اًمٙمردإن  اهلل جيٚمس قم»اًمٕمرش 

وؾمٚمؿ، حتٞمؾ قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمبد احلؼ ويم٤من ُمـ حتٞمٚمف أٟمف أفمٝمر أٟمف داقمٞم٦م ًمف طمتك أظمذ ُمٜمف 

ه ذوًمٞمس ه ،يمام شمرى ذم اًمٜمسخ اعمخٓمقـم٦م ُمـ شمٗمسػم أيب طمٞم٤من «اًمٙمت٤مب وىمرأٟم٤م ذًمؽ ومٞمف

وىمد أظمؼمين ُمّمحح ـمبٕمف سمٛمٓمبٕم٦م اًمسٕم٤مدة أٟمف  .بقعاجلٛمٚم٦م سمٛمقضمقدة ذم شمٗمسػم اًمبحر اعمٓم

اؾمتٗمٔمٕمٝم٤م ضمدا وأيمؼم أن يٜمس٥م ُمثٚمٝم٤م إمم ُمسٚمؿ ومحذومٝم٤م قمٜمد اًمٓمبع ًمئال يستٖمٚمٝم٤م أقمداء 

 (ٞمػ اًمّم٘مٞمؾ ًمٚمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري، ص)شمٕمٚمٞمؼ اًمس.«اًمديـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
.وذم إؾمٜم٤مده قمامرة سمـ «اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم» روي قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري:

 ،روي ُمثٚمف قمـ اسمـ قمب٤مس ()شمٕمٚمٞمؼ اًمٙمقصمري قمٚم  إؾمامء واًمّمٗم٤مت، صي.، وٕمٗمف اًمبخ٤مرقمٛمػم

 وًمف أوه٤مم.  ذيمره ؿمج٤مع سمـ خمٚمد ُمرومققم٤م،

ٚمنير ُمقوع اًم٘مدُملم ذم ًميمام أن  ؾمٚمٛمٜم٤م أن اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم ًمٙم٤من ُمٕمٜم٤مه: ًمق و

  .«إؾمامء واًمّمٗم٤مت»ومٚمػمضمع إمم  اًمنير يٙمقن صٖمػما، يمذًمؽ اًمٙمرد أصٖمر ُمـ اًمٕمرش.
 

 (1/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مأٟمٙمر اسمـ أيب اًمٕمز اًمتقؾمؾ سم٤مًمذوات اًمٗم٤موٚم٦م. (11)

وطم٤مصٚمف أن اعمتقؾمؾ ي٘مقل: أين  ذم طملم أن اعمذاه٥م إرسمٕم٦م شم٘مقل سم٤مًمتقؾمؾ سم٤مًمذات،

 وم٠مشمقؾمؾ هبذا اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمبل.  واعمحب٦م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م، أطم٥م هذا اًمذات اًمٗم٤موؾ،

أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف،  قمٜمف،روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أٟمس ريض اهلل 

اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمبٞمٜم٤م »يم٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتس٘مك سم٤مًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل: 

، سم٤مب ؾم١مال  1212: ، رىمؿ )صحٞمح اًمبخ٤مري، ىم٤مل: ومٞمس٘مقن.شسمٕمؿ ٟمبٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م ومتس٘مٞمٜم٤م، وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ

 اًمٜم٤مس آؾمتس٘م٤مء( 

ومٕمٚمٛمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،وٕمػ سمٍمه إمم اًم واؿمتٙمك رضمؾ

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمبٞمؽ حمٛمد ٟمبل اًمرمح٦م، إين » وؾمٚمؿ أن يدقمق هبذا اًمدقم٤مء:

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:. ششمقضمٝم٧م سمؽ إمم ريب ذم طم٤مضمتل هذه ًمت٘م٣م زم، اًمٚمٝمؿ ومِمٗمٕمف ذم

 سمِمٕمر أيب ـم٤مًم٥م:وروى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف أن اسمـ قمٛمر يم٤من يتٛمثؾ 

 وأسمٞمض يستس٘مك اًمٖمامم سمقضمٝمف

 

 صمامل اًمٞمت٤مُمك قمّمٛم٦م ًمألراُمؾ ۞

 
وىمد ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم قمغم  ومٝمق طمدي٨م شم٘مريري. ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 .ومٚمػماضمع صمٛم٦م (-/1) «اًمدرة اًمٗمردة ذم ذح اًم٘مّمٞمدة اًمؼمدة»اًمتقؾمؾ ذم 

 

)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  سمـ قم٘مب٦م ريض اهلل قمٜمف ؿم٤مرب مخر. يم٤من اًمقًمٞمد ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز: (11)

1/1.) 

قمغم اًمقرع واًمت٘مقى وظمػم طم٤ميمؿ، حمب٥م إمم  يم٤من اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م ُمـ ؿمب٤مب اًمّمح٤مسم٦م،

ومٙم٤من إقمراب ذم اًمٙمقوم٦م  قمزًمف قمثامن ريض اهلل قمٜمف ًمِمٖم٥م ىم٤مم سمف وده إذار. اًمٜم٤مس.

  يٜمِمدون:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٞمدُ َي٤م َوْيَٚمٜم٤َم ىَمْد قُمِزَل اًْمَقًمِ 

 

۞ ُقًم٤م ؾَمِٕمٞمد  َوضَم٤مَءَٟم٤م جُمَقِّ

 (/)ومتح اًمب٤مري  
وذًمؽ أن اسمـ احلٞمسامن رضمؾ  اهتؿ إذار اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م ريض اهلل قمٜمف سمنمب اخلٛمر،

وم٘متؾ  يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمٝم٤م إمم آذرسم٤مئٞمج٤من ًمٚمجٝم٤مد، يم٤مٟم٧م داره ُمريمزا ًمٚمٛمج٤مهديـ، ظمػم ذم اًمٙمقوم٦م،

-1، زهػم سمـ ضمٜمدب -1اًم٘متؾ، وم٘متؾ صمالصم٦م ىمّم٤مص٤م: شم٠ميمد اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م ُمـ  اسمـ احلٞمسامن،
وهتٞم٠موا  مم٤م أصم٤مر اًمْمٖمٞمٜم٦م واحلسد ذم ىمراسمتف، بٞمؾ سمـ أيب إزدي.ؿم -ُمقرع سمـ أيب ُمقرع، 

وأُم٤م  ذم طملم يم٤من اًمقًمٞمد ُمؼمأ ُمٜمف. وم٤مهتٛمقه سمنمب اخلٛمر سمِمٝم٤مدة زور، ٓهت٤مم اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م،

وىمد  وظم٤مص٦م ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، دي٨م،اًمِمٝم٤مدة سمنمب اخلٛمر وم٘مد رواه أصح٤مب يمت٥م احل

ىمٛمٜم٤م سم٤مًمرد قمغم هتٛم٦م اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م سمنمب اخلٛمر ذم صمٜم٤مي٤م يمِمػ اًمِمبٝم٤مت وآقمؽماو٤مت 

 ومٚمػمضمع صمٛم٦م.  اعمقضمٝم٦م إمم قمثامن ريض اهلل قمٜمف،

 

(1)  ًذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ا هل٤م.يٕمتؼم اسمـ أيب اًمٕمز اًمتٗمقيض ذم اعمتِم٤مهب٤مت إٟمٙم٤مر(1/) 

ي٘مقل  ر أهؾ اًمٕمٚمؿ ذهبقا إمم أن اًمتٗمقيض هق إصؾ وإومْمؾ،واقمٚمؿ أن مجٝمق

يمٜم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ ومدظمؾ رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمبد اهلل، اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش »ىم٤مل: اهلل سمـ وه٥م قمبد

اؾمتقى، يمٞمػ اؾمتقى، وم٠مـمرق ُم٤مًمؽ وم٠مظمذشمف اًمرطمْم٤مء صمؿ رومع رأؾمف، وم٘م٤مل: اًمرمحـ قمغم 

و ُم٤م أراك إٓ  ،ويمٞمػ قمٜمف ُمرومقع اًمٕمرش اؾمتقى يمام وصػ سمف ٟمٗمسف، وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػ.

 (1/2-2 ي)ومتح اًمب٤مر.«ص٤مطم٥م سمدقم٦م أظمرضمقه

وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  وؾمئؾ ذًمؽ اإلُم٤مم إوزاقمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ،

  يمٞمػ. :شمس٠مًمقا وٓ أُمروه٤م يمام ضم٤مءت، وم٘م٤مًمقا:

ٛمس دون اًمبح٨م قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وشمٚم اعمٕمٜمك شمالوشمف، :«وه٤م يمام ضم٤مءترُّ ُمِ أَ » وٟم٘مقل ذم 

ٟمٕمؿ، أوهل٤م اعمت٠مظمرون شم٠مويال ُمدًمال ىمريب٤م وىم٤مي٦م ًمذات اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمتِمبٞمف. وىم٤مل  طم٘مٞم٘متٝم٤م.

 (1/2)ومتح اًمب٤مري شمٗمقيض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم. أُمروه٤م يمام ضم٤مءت: ُمٕمٜمك: احل٤مومظ اسمـ طمجر:

أي  قمـ ُم٤مًمؽ ىمقًمف: آؾمتقاء همػم جمٝمقل، «إؾمامء واًمّمٗم٤مت»وطمٙمك اًمبٞمٝم٘مل ذم 

  واإليامن سمف واضم٥م. يٕم٘مؾ يمٞمٗمٞمتف وطم٘مٞم٘متف، وٓ ذم يمت٤مب اهلل همػم جمٝمقل،وروده 

 مل يثب٧م قمـ ُم٤مًمؽ ىمقًمف: (:1)ص  «اهلل ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف ٓ سمذاشمف»ىم٤مل قمبد اهل٤مدي ظمرؾمف ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .«واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل» وصمب٧م ىمقًمف: ،«واًمٙمٞمػ جمٝمقل»

وؾمٗمٞم٤من سمـ  رك،وطمٙمك اإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، واسمـ اعمب٤م

وي١مُمـ هب٤م، دون  قمٞمٞمٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م أهنؿ ذهبقا إمم أن شم٘مرأ أًمٗم٤مظ هذه إطم٤مدي٨م،

 اًمبح٨م قمـ يمٞمٗمٞمتٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م. 

ٟم١مُمـ هب٤م وٟمّمدق هب٤م وٓ يمٞمػ » وروى اخلالل قمـ اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ىمقًمف:

 (11سمذاشمف، ص)اهلل ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف ٓ ، وم٘مد ٟمٗمك إدراك اًمٙمٞمػ واعمٕمٜمك. شوٓ ُمٕمٜم 

 

(1) .ىم٤مل اسمـ أيب  يٕمتؼم اًمسٚمٗمٞمقن واسمـ أيب اًمٕمز اًمِمٞمَخ حمل اًمديـ اسمـ قمريب زٟمدي٘م٤م وطمٚمقًمٞم٤م

يم٤مسمـ قمريب وأُمث٤مًمف... و ًمٙمـ اسمـ  ،وه١مٓء فمٜمقا أن وضمقَد اعمخٚمقق هق وضمقُد اخل٤مًمؼ» اًمٕمز:

، /1ٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م )ذح اًمش. قمريب وأُمث٤مًمف ُمٜم٤موم٘مقن زٟم٤مدىم٦م، احت٤مدي٦م ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر

 (و

وطمدة  وٟمحـ ٟم٘مقل: ٟمدي٘م٤م ٕٟمف يم٤من ىم٤مل سمقطمدة اًمقضمقد.ز وإٟمام اقمتؼمه طمٚمقًمٞم٤م و

 اًمقضمقد حتتٛمؾ وضمٝملم:  

اعمقضمقد احل٘مٞم٘مل اًمدائؿ هق اهلل  :أي وضمقد اهلل شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘مل دائؿ أززم أسمدي، األول:

اًمِمٛمس، وشم٘مقل: ٓ فمؾ ذم  ٟمٔمػمه أن شم٘مقم ذم ؾم٤مطم٦م ذم شمٕم٤ممم، ويمؾ رء ه٤مًمؽ إٓ وضمٝمف.

يمذًمؽ  وًمٙمٜمف ُمٕمدوم قمروم٤م، ومتّمدق، ُمع أن ومٞمٝم٤م فمؾ إطمج٤مر اًمّمٖمػمة. هذه اًمس٤مطم٦م،

 .وضمقد اًمٙمقن سم٢مزاء اًمقضمقد إززم إسمدي يم٠مٟمف ُمٕمدوم 

 ومال ٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م شم٘مع قمٚمٞمٝمؿ دمٚمٞم٤مت اهلل شمٕم٤ممم،ٛمٚماعمٕمٜمك اًمث٤مين أن سمٕمض اًمٙم الثاين:

ومام ُمـ ؿمجر أوطمجر أو ُمدر إٓ يرون ومٞمف دمٚمٞم٤مت اهلل  ٕم٤ممم.يرون طمقهلؿ إٓ دمٚمٞم٤مت اهلل شم

 ومٞمٕمدون يمؾ حمسقس وأٟمٗمسٝمؿ يمذًمؽ ُمٔمٝمرا ًمتجٚمٞم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ذم همٜمك قمام طمقهلؿ. شمٕم٤ممم.

 يت ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ومٞمِم٤مهدون اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ رء، .«وطمدة اًمِمٝمقد»ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمبٕمض 
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث
 مع جع  مظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ، و(٨ – ٧انلمل: ) َّ ين ىن نن من زن رن مم
 (١٢ – ١١طى: ) َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أضمؾ ُمـ أن حيؾ ذم اًمٜم٤مر. شمٕمدوا هذه اًمٜم٤مر ذات اهلل شمٕم٤ممم، ٟمحـ ٟم٘مقل: ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وٟمٔمػمه أن وقء اًمٜمجقم واًمػماع ُمسٚمؿ، وًمٙمٜمف يٖمٞم٥م ذم وقء اًمِمٛمس   إٟمام هق دمكم اًمّمٗم٤مت.

  ًمؽ يرى سمٕمض اًمّمقومٞم٦م أن ُم٤م قمدا اهلل شمٕم٤ممم يم٠مٟمف ٓ رء سم٢مزاء وقء دمكم اهلل شمٕم٤ممم.يمذ

وُمٕمٜم٤مه أن اًمٙمقن  وسف سمٕمض اًمسٚمػ شمٕمبػم وطمدة اًمقضمقد إمم وطمدة اًمِمٝمقد.

  ؿم٤مهد قمغم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمتف.أو آٟمٍماف إمم اهلل وطمده.

 ومٗمل يمؾ رء ًمف آي٦م

 

۞ ُشمدل قمغم أٟمف واطمد 

اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي قمغم آقمؽماو٤مت اعمقضمٝم٦م إمم اسمـ قمريب ذم وقء وردَّ  

 وىم٤مل اًمِمٞمخ ذم هن٤مي٦م اًمرؾم٤مًم٦م ىمقٓ ذهبٞم٤م، .«اًمتٜمبٞمف اًمٓمريب ذم شمٜمزيف اسمـ قمريب»يمالُمف ذم رؾم٤مًم٦م 

ُمقىمٗمل ُمـ اًمِمٞمخ ىمدس هه أين أقمت٘مد ؿمٕمبٞمتف ووٓيتف سمٜم٤مء قمغم ؿمٝم٤مدة اجلؿ اًمٖمٗمػم » وهق:

وٓ  .«أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض» ًمذي صمبت٧م طمجٞمتف سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم:إُمر ا ُمـ اًمسٚمػ،

اُمتث٤مٓ ًم٘مقًمف  وشمٗمقق ومٝمٛمل، ُمر قم٘مال سم٢مصمب٤مت ُمٕمٔمؿ قمٚمقم اًمِمٞمخ اًمتل شمرضمع إمم إهار،آ

 حض جض مص ُّٱ وٓ سمٜمٗمٞمٝم٤م، اُمتث٤مٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:( ٣٦اإلرساء: ) َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱ شمٕم٤ممم:
ا ًم٘مقًمف ه٤م وآؿمتٖم٤مل هب٤م ُمـ همػم رضورة ذقمٞم٦م و٤مرًّ ٟمنَم  وأقمتؼِم  ،(٣٩يونس: ) َّ حط مض خض

 ،(٧آل عمران: ) َّجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّ شمٕم٤ممم:

. «ٓ يريبؽ يريبؽ إمم ُم٤م دع ُم٤م » أؾمتحرضه٤م ووم٘م٤م ًمـ ومال ٤م سم٤مًمتقضمف إمم أىمقاًمف،ـ ـمبٕمً ئوٓ أـمٛم
 قمٚمٞمٝم٤م، ٤مًمنمقمٞم٦م وطمٗم٤مفمً وأقمذر اًمٕمٚمامء اًمذيـ أٟمٙمروا أىمقال اًمِمٞمخ قمٚمٞمف ُمت٘مٞمديـ سم٤محلدود ا

، وًم٘مقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف (٢٨٦ابلقرة: ) َّجخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ ٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ووم٘مً 

وأضمد هذا اعمقىمػ اعمجٛمؾ قمغم وومؼ ُمقىمػ اًمِمٞمخ جمدد  ،شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت» وؾمٚمؿ:

واًمزائد  .٤م ُمٜمٝم٤م ذم هن٤مي٦م هذه اخل٤ممت٦موؾمٜمذيمر سمٕمًْم  يمام يتجغم ُمـ سمٕمض ُمٙم٤مشمٞمبف. إًمػ اًمث٤مين،

 وطمؼَّ ًمف ذًمؽ. أن اًمِمٞمخ اعمجدد يتٙمٚمؿ قمغم أىمقاًمف؛ ٕٟمف ص٤مطم٥م حت٘مٞمؼ وص٤مطم٥م يمِمػ،

 (1يب ذم شمٜمزيف اسمـ قمريب، ص )اًمتٜمبٞمف اًمٓمر وًمسٜم٤م هبذه اعمٜمزًم٦م.

شمٜمبٞمف » وُمـ رؾم٤مئٚمف: وأصمٜمك اًمٕمالُم٦م قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين ذم ُمٕمٔمؿ يمتبف قمغم اسمـ قمريب.

وأصمٜمك اًمِم٤مُمل ذم سم٤مب اعمرشمد ُمـ يمت٤مب اجلٝم٤مد  .«إوًمٞم٤مء إهمبٞم٤مء قمغم ىمٓمرة ُمـ سمحر قمٚمقم

وذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر  ( قمغم اًمِمٞمخ إيمؼم،/1-12) ُمٓمٚم٥م ذم طم٤مل اًمِمٞمخ إيمؼم

 ( اًمِمٞمخ إيمؼم سم٤مخلػم. 1-)ص  «اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م»اعمٙمل ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

(1) ٓ واًمّمحٞمح قمدم » ىم٤مل: شم٘مبؾ شمقسمتف، واسمـ قمريب زٟمديؼ. يرى اسمـ أيب اًمٕمز أن اًمزٟمديؼ

 ( /1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ش. ىمبقهل٤م

ف سمف هق: اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمريػ اًمزٟمديؼ، ٟم٘مقل: وئمٝمر  يتديـ سمديـ، ُمـ ٓ» وظمػم ُم٤م قُمرِّ

  .«اإلؾمالم ويٓمٕمـ ومٞمف
 ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م فٕن أصٚم ؾمٛمل اًمزٟمديؼ سمف؛ ويرى يم٤مشم٥م هذه اًمسٓمقر أٟمف إٟمام

ختص ـمبخ٦م ُمـ اًمٓمبخ٤مت، وإٟمام شمّمٜمع ومٞمف اخلرضاوات  رأة ٓومٙمام أن ىمدر اعم ،«زن ديؽ»

ٟمٍماين ُمع  ومٝمق يت٘مٞمد سمديـ، يمذًمؽ اًمزٟمديؼ ٓ واًمبٓم٤مـمس، واًمٚمحؿ، واًمٕمدس واًمدضم٤مضم٦م،

يتخٚمػ قمـ ضمٜم٤مزة اعمسٚمٛملم، أو ٕن اعمرأة حتقل  وٓ اًمٜمّم٤مرى، وهيقدي ُمع اًمٞمٝمقد،

يمذًمؽ اًمزٟمديؼ حي٤مول أن يزيـ  ذيذة.اخلرضاوات همػم اًمٚمذيذة سم٢مو٤موم٦م اًمٚمحؿ واًمتقاسمؾ إًمٞمٝم٤م ًم

 اًمب٤مـمؾ، ويزظمرومف. 

. اًمبحر /)ومتح اًم٘مدير ش.اًمزٟمديؼ ُمـ ٓ يتديـ سمديـ» ىم٤مل اسمـ اهلامم ذم  ومتح اًم٘مدير:

 اًمزٟمديؼ سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤مومؼ، «اًمتٛمٝمٞمد»واقمتؼم اسمـ قمبد اًمؼم رمحف اهلل ذم  .(/. رد اعمحت٤مر /1اًمرائؼ

روو٦م »وىم٤مل اًمٜمقوي ذم  (12/1)اًمزٟمديؼ ذم هذا اًمٕمٝمد. وم٤معمٜم٤مومؼ ذم قمٝمد اًمرؾم٤مًم٦م هق

 (/)ش.اًمزٟمديؼ ُمـ ٓ يٜمتحؾ ديٜم٤م» :«اًمٓم٤مًمبلم

 وإٟمام ي٘متؾ. شم٘مبؾ شمقسم٦م اًمزٟمديؼ، ٓ ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وأمحد ذم رواي٦م قمٜمف:

 وًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م أىمقال أظمرى ومٞمف. وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم رواي٦م قمٜمف: شم٘مبؾ شمقسمتف.

وأُم٤م إذا شم٤مب سمٕمد  ال قمٜمد إطمٜم٤مف وُمذهبٝمؿ أن شمقسمتف شم٘مبؾ ىمبؾ إظمذ،وأصح إىمق

 (/1)اًمِم٤مُمل ي١مظمذ سم٘مقًمف. ٕٟمف ٓ شم٘مبؾ؛ إظمذ ومال

، ومبسٓمٜم٤م اًمٙمالم ذم هذه اعمس٠مًم٦م أصبح ضمزءا ُمـ اؾمؿ اسمـ أيب اًمٕمز، «احلٜمٗمل» وسمام أن

 طمٜم٤مف.خم٤موم٦م أن يٖمؽم أطمد ومٞمجٕمؾ ىمقل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل اعمزقمقم ُمذه٥م إ

 

(1) ٓ ٓ ذح اًمٕم٘مٞمدة  سمد ًمف ُمـ شمقسم٦م. شمٖمٗمر اًمذٟمقب اًمس٤مسم٘م٦م سم٤مإليامن قمٜمد اسمـ أيب اًمٕمز؛ سمؾ(

 ( 1/1اًمٓمح٤موي٦م 

إلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إمم أن واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، وا، ذه٥م إئٛم٦م اًمثالصم٦م: اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٟم٘مقل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأُم٤م  ٛمؾ ص٤محل٤م سمٕمد اإليامن،إذا قم دُمفوىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :هي ُم٤م ىمبٚمف ُمـ اًمذٟمقب، دماإلؾمالم هي

 إذا اؾمتٛمر قمغم اًمذٟمقب اًمس٤مسم٘م٦م وم٢من إصمٛمٝم٤م ذم قمٜم٘مف سمٕمد اإليامن.

اًمذي يستدل سم٘مقًمف  ٤م ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد،ىمد شمبٜمك اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل اعمزقمقم هٜم٤م أيًْم 

أي ومٞمٖمٗمر ًمف  (1رىمؿ: )صحٞمح اًمبخ٤مري،.«إذا أؾمٚمؿ اًمٕمبد ومحسـ إؾمالُمف» صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ٟمٕمؿ ًمق ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز: ُمذه٥م أيب ف اًمس٤مسم٘م٦م صمؿ جيزى سمٙمؾ طمسٜم٦م قمنمة إمم ؾمبٕم٦م ُمئ٦م. ذٟمقسم

 طمٜمٞمٗم٦م يمذا، وًمٙمـ أُمٞمؾ إمم ىمقل اإلُم٤مم أمحد ًمٙم٤من ًمف وضمٌف.

 هق اخل٤مًمص ُمـ اًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق.  وأضم٤مب إئٛم٦م اًمثالصم٦م سم٠من اعمراد سمحسـ اإلؾمالم:

ىم٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل »  اهلل قمٜمف:طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ريض ومم٤م يستدل سمف احلٜم٤مسمٚم٦م صم٤مٟمٞم٤م:

اهلل، أٟم١ماظمذ سمام قمٛمٚمٜم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؟ ىم٤مل: ُمـ أطمسـ ذم اإلؾمالم مل ي١ماظمذ سمام قمٛمؾ ذم 

 (  11)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.اجل٤مهٚمٞم٦م...

 اعمراد سم٤مإلؾم٤مءة اًمٜمٗم٤مق وقمدم اإلظمالص.  ىمٚمٜم٤م:

  أدلة األئمة الثالثة:

 (٣٨األهفال: ) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ٹٱٹٱُّٱ

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٹٱٹٱُّٱو

 (١٥٢امنساء: ) َّ مي زي ري ٰى ىنين نن

،  )صحٞمح ُمسٚمؿ.«اإلؾمالم جي٥م ُم٤م يم٤من ىمبٚمف» وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 (11رىمؿ:

ىمتؾ أؾم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف رضمال فمٜم٤م ُمٜمف أن مل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة ُمـ ىمٚمبف،وإٟمام ىم٤مهل٤م 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،وٟمدم أؾم٤مُم٦م قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف،وىم٤مل:طمتك متٜمٞم٧م شمقىمٞم٤م،،ومالُمف رؾمقل اهلل صغم 

.أي ًمق أؾمٚمٛم٧م اًمٞمقم ًمٖمٗمر زم ذٟمقيب اًمس٤مسم٘م٦م سمام ومٞمٝم٤م إصمؿ "أين مل أيمـ أؾمٚمٛم٧م ىمبؾ ذًمؽ اًمٞمقم

  اًم٘متؾ ظمٓم٠م.

ُم٤م يم٤من ىمبٚمف ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم، وأُم٤م طم٘مقق اًمٕمب٤مد ومٝمؾ  ٥مُّ واقمٚمؿ أن اإلؾمالم إٟمام جَيُ 

طم٘مقق اًمٕمب٤مد،  ٓ؟ شمِمػم ٟمّمقص سمٕمض اعمح٘م٘ملم إمم أن اإلؾمالم ٓ جي٥مُّ  بُّٝم٤م اإلؾمالم أمجَيُ 

مل ي١مظمذ سمح٘مقىمف  ومٚمق أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر احلريب سمٕمد اًم٘متؾ، وذه٥م آظمرون إمم أٟمف جيبٝم٤م أيْم٤م.
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  ٤م.ومل ي٘متؾ ىمّم٤مًص  اًمس٤مسم٘م٦م،

 (/1).«اعمٗمٝمؿ»هذا ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل ذم 

وم٢مٟمف ، ويم٤من اعم٤مل سمٞمده أطمدا ُم٤مًمف، صمؿ أؾمٚمؿ،ويٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سملم اًم٘مقًملم سم٠مٟمف إذا ؾمٚم٥م 

  يرد إمم ص٤مطمبف وإٓ ومال.

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم  ومسٚم٥م ُم٤مهلؿ، وىمتٚمٝمؿ صمؿ أؾمٚمؿ، يم٤من اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م ُمع ىمقم ،

 ( 11)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.أُم٤م اإلؾمالم وم٠مىمبؾ، وأُم٤م اعم٤مل ومٚمس٧م ُمٜمف ذم رء» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمرد اعم٤مل قمغم اًمٗمقر ًمتٕمذره، أو ٕٟمف ىم٤مل اًمنماح: مل ي٠مُمره اًم

 وهق همٜمٞمٛم٦م. يم٤من ُم٤مل احلريب،

وًمٕمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمرك اعم٤مل سمٞمده إلُمٙم٤من أن يسٚمؿ ىمقُمف ومػمد » ىم٤مل اًم٘مسٓمالين:

 ( /1)إرؿم٤مد اًمس٤مري  «.إًمٞمٝمؿ أُمقاهلؿ

 

(1)  اسمـ قمريبوأن  قمغم اًمٜمبل واًمرؾمقل.أٟمف يٗمْمؾ اًمقزم  اسمـ قمريبقمزا اسمـ أيب اًمٕمز إمم 

   (-/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ومْمؾ ٟمٗمسف قمغم اًمٜمبل واًمرؾمقل.

 هـ،احل٤ممتل اًمٓم٤مئل إٟمدًمز ذم دُمِمؼ قم٤مم  قمريب: حمل اًمديـ اسمـ قمريبٟم٘مقل: وًمد 

 ُمٜمٝمؿ: وأصمٜمك قمٚمٞمف يمثػم ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء، وهمػممه٤م. «ومّمقص احلٙمؿ»و ،«اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م» ًمف

، وهاج اًمديـ اعمخزوُمل، ويمامل اًمديـ «اًم٘م٤مُمقس» اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي ص٤مطم٥م جمد

وُم١ميد اًمديـ  واًمِمٞمخ صالح اًمديـ اًمّمٗمدي، وىمٓم٥م اًمديـ اًمِمػمازي، اًمزُمٚمٙم٤مين،

 اًمسالم. وقمز اًمديـ سمـ قمبد وحمل اًمديـ اًمٜمقوي، اخلجٜمدي، واإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازي،

ذم اًمذود قمٜمف. وأًمػ اًمِمٞمخ  «اسمـ قمريبًمٖمبل ذم شمؼمئ٦م شمٜمبٞمف ا»وأًمػ اًمسٞمقـمل رؾم٤مًم٦م ؾمامه٤م 

 . «اسمـ قمريباًمتٜمبٞمف اًمٓمريب ذم شمٜمزيف »أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي 
يم٤من ريض اهلل قمٜمف »: اسمـ قمريبىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين قمـ اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ 

ده حلٔم٦م يمؾ ُمـ رُمك ُمٞمزان اًمنميٕم٦م ُمـ ي :ا سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وي٘مقل( ُمت٘مٞمدً اسمـ قمريب)أي: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت()اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر، ص.«هٚمؽ

اًمنميٕم٦م وُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر  ومجٞمع ُم٤م قم٤مرض ُمـ يمالُمف فم٤مهرَ »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٕمراين: 
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صمؿ  ،ومٝمق ُمدؾمقس قمٚمٞمف يمام أظمؼمين سمذًمؽ ؾمٞمدي اًمِمٞمخ أسمق اًمٓم٤مهر اعمٖمريب ٟمزيؾ ُمٙم٦م اعمنموم٦م

ٓمف ذم ُمديٜم٦م ىمقٟمٞم٦م ومٚمؿ أر اًمتل ىم٤مسمٚمٝم٤م قمغم ٟمسخ٦م اًمِمٞمخ اًمتل سمخ «اًمٗمتقطم٤مت»سخ٦م أظمرج زم ٟم

اًمزٟم٤مدىم٦م حت٧م  وىمد دسَّ  .«اًمٗمتقطم٤مت»وطمذومتف طملم اظمتٍمت  ،مم٤م يمٜم٧م شمقىمٗم٧م ومٞمف ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م

وًمقٓ أن أصح٤مسمف يٕمٚمٛمقن ُمٜمف  ،زائٖم٦مً  وؾم٤مدة اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ُمرض ُمقشمف قم٘م٤مئدَ 

قا قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم جمد اًمديـ دوه حت٧م وؾم٤مدشمف. ويمذًمؽ دؾمَّ ضما سمام وصح٦م آقمت٘م٤مد ٓومتتٜمق

٤م ذم اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٙمٗمػمه ودومٕمقه إمم أيب سمٙمر يمت٤مسمً  «اًم٘م٤مُمقس»اًمٗمػموزآسم٤مدي ص٤مطم٥م 

د ومٙمت٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ جم ،د اًمديـ قمغم ذًمؽ٠مرؾمؾ يٚمقم اًمِمٞمخ جموم ،اخلٞم٤مط اًمٞمٛمٜمل اًمبٖمقي

طمرىمف وم٢مٟمف اومؽماء ُمـ إقمداء وأٟم٤م ُمـ أقمٔمؿ اعمٕمت٘مديـ ذم اًمديـ إن يم٤من يٙمٗمؽ هذا اًمٙمت٤مب وم٠م

ذم  ُمس٤مئَؾ  اًمٖمزازم قمدةَ  قا قمغم اإلُم٤ممؽ دؾمُّ يمذًماإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وذيمرت ُمٜم٤مىمبف ذم جمٚمد. و

قا ر سم٢مطمراىمٝم٤م. ويمذًمؽ دؾمَّ ر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمٜمسخ٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٜمسخ وم٠مُمَ وفمٗمَ  ،«اإلطمٞم٤مء»يمت٤مب 

وأؿم٤مقمقا شمٚمؽ اًمٕم٘م٤مئد ذم  ،مجٚم٦م ُمـ اًم٘مٕم٤مئد اًمزائٖم٦م «ر اعمقروداًمبح»ـ اعمسٛمك سم أٟم٤م ذم يمت٤ميب قمكمَّ 

، ط: دار )اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر، ص .«وأٟم٤م سمريء ُمٜمٝم٤م ،ُمٍم وُمٙم٦م ٟمحق صمالث ؾمٜملم

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(

-1ص «ُمرام اًمٙمالم» وومّمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٚمامن اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ُم٘مدُمتف قمغم يمت٤مب

1 إمم اعمّم٤مدر. ، وأؿم٤مر 

ويمٞمػ يٗمْمؾ اًمقزم سم٠من اًمقٓي٦م أىمؾ ُمـ اًمٜمبقة.  «اًمٗمتقطم٤مت» ذم اسمـ قمريبوىمد سح 

 قمغم اًمٜمبل وهق اًمذي ي٘مقل: 

 سملم اًمقٓي٦م واًمرؾم٤مًم٦م سمرزٌخ 

 

۞ومٞمف اًمٜمبقة طمٙمٛمٝم٤م ٓ جيٝمؾ 

 (، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت1/11 )اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م 

 (12/12) «رء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾد»واًمبٞم٧م اًمذي قمزاه اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

واًمبٞم٧م  ،اسمـ قمريبيقضمد ًمف أصمر ذم يمت٥م  ٤م ًمف ٓواسمـ أيب اًمٕمز شمبٕمً  (،1/12) وضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ

 هق: 

 ُم٘م٤مم اًمٜمبقة ذم سمرزخ

 

۞ومقيؼ اًمرؾمقل ودون اًمقزم 

ومٚمٞمس٧م اًمٜمبقة ومقق اًمرؾم٤مًم٦م؛ سمؾ اًمرؾم٤مًم٦م  ُمٕمٜم٤مه سم٤مـمؾ،و يقضمد ذم يمتبف، هذا اًمبٞم٧م ٓ 

ا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط واًمِمٞمخ قمبد اعمحسـ ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مهتام قمغم أقمغم. وهذ
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اًمبٞم٧م  اسمـ قمريب( إمم ص) «ًمٓم٤مئػ إهار» ذم ٟمٕمؿ، ٟمس٥م ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م.

 اًمت٤مزم: 

 ؾمامء اًمٜمبقة ذم سمرزخ

 

۞دويـ اًمقزم وومقق اًمرؾمقل 

ويم٤من اًمبٞم٧م   شمٍموم٤م ضم٤مئرا.وصٞم٤مهم٦م اًمبٞم٧م شمٜمؿ قمـ أن إقمداء شمٍمومقا ذم اًمِمٓمر اًمث٤مين 

أي اًمٜمبقة أدٟمك ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م وأقمغم ُمـ  .«دويـ اًمرؾمقل وومقق اًمقزم» اًمث٤مين ذم إصؾ هٙمذا:

وهق ُم٤م يٚمٞمؼ  اًمخ،ش سملم اًمقٓي٦م واًمرؾم٤مًم٦م سمرزخ»وهذا اعمٕمٜمك يقاومؼ اًمبٞم٧م اًمس٤مسمؼ:  اًمقٓي٦م.

 . ٤مسمـ قمريبسم

 سم٠مٟمف ومْمؾ ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء قمغم ظم٤مشمؿ ٦م،٤م ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞمشمبٕمً  اسمـ قمريبويمٗمر اسمـ أيب اًمٕمز 

 ( /1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م إٟمبٞم٤مء.

 ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء يرى ٟمٗمسف ذم احل٤مئط ذم ُمقوع ًمبٜمتلم: :اسمـ قمريبىم٤مل  ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز:

وُم٤م يتبٕمف ومٞمف ُمـ إطمٙم٤مم، واًمٚمبٜم٦م ، فم٤مهره ًمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م وًمبٜم٦م ُمـ ذه٥م، واًمٚمبٜم٦م اًمٗمْم٦م هل

رضب ًمٜمٗمسف اعمثؾ سمٚمبٜم٦م ذه٥م، وًمٚمرؾمؾ اعمثؾ سمٚمبٜم٦م ومْم٦م، ومٞمجٕمؾ ٟمٗمسف  اًمذهبٞم٦م هل سم٤مـمٜمف.

 ( /1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  اًمرؾمؾ.أقمغم وأومْمؾ ُمـ 

 ؾم٤مق اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط واًمِمٞمخ قمبد اعمحسـ ذم هذا اعم٘م٤مم ٟمص اسمـ قمريب،

ٚمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م واًم قمغم أن ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء هق ًمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م، -ذم رأيٜم٤م–ويمالم اسمـ قمريب حمٛمقل 

ومٞمٕمتؼم اسمـ  قمب٤مرة قمـ اشمب٤مع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م واًمٕمٛمؾ هب٤م شمبٕم٤م ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 يدقمك اًمتٗمقق قمغم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمف اًمسالم. وٓ قمريب اشمب٤مع اًمرؾمقل ُمٗمخرة وًمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م.

 ه٥م،يرى ًمبٜم٦م ُمـ ذ -يٕمٜمل اًمقزم اًمٙم٤مُمؾ-ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء » صمؿ إن ُمٕمٜمك يمالم اسمـ قمريب:

ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمقر واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٘مٚمبٞم٦م واحل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمٞم٘ملم، وإطمقال احلسٜم٦م اجلٛمٞمٚم٦م 

واًمٓمامٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚمبٞم٦م اًمتل حتّمؾ ًمٚمقزم شمِمبف ًمبٜم٦ًم ُمـ ذه٥م؛ ٕن هذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت وإقمامل اًمب٤مـمٜم٦م 

وذم  يٚم٘م٤مه٤م إٓ سم٤مٓضمتٝم٤مد وشمقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. وٓ وأومْمؾ ُمـ إقمامل اًمٔم٤مهرة. ُم٘مّمقدة،

وإذا ومسدت ومسد اجلسد  ٓ إن ذم اًم٘مٚم٥م عمْمٖم٦م إذا صٚمح٧م صٚمح اجلسد يمٚمف،أ» احلدي٨م:

 ( 1، رىمؿ: )صحٞمح اًمبخ٤مري.«أٓ وهل اًم٘مٚم٥م يمٚمف.

وإًمٞمؽ ٟمص  حتّمؾ إٓ سم٤مشمب٤مع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م ٓ

 :«احلٙمؿ صومّمق»ىم٤مل ذم  وم٤مىمرأه وىم٤مرٟمف سم٤مًمتٗمسػم اًمذي ذيمرٟم٤مه، «احلٙمؿ صومّمق»
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واًمسب٥م اعمقضم٥م ًمٙمقٟمف رآه٤م ًمبٜمتلم أٟمف شم٤مسمع ًمنمع ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ ذم اًمٔم٤مهر، وهق »

ُمقوع ًمبٜم٦م اًمٗمْم٦م، وهق فم٤مهره وُم٤م يتبٕمف ومٞمف ُمـ إطمٙم٤مم، يمام هق آظمذ قمـ اهلل ذم اًمن ُم٤م هق 

 .يمذا ذم شمٕمٚمٞمؼ ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، صش. سم٤مًمّمقرة ُمتبع سمف

: أن اًمقزم اًمٙم٤مُمؾ يتبع ذم إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة ًمنميٕم٦م ظم٤مشمؿ أي اًمسب٥ُم ذم رؤيتف ًمبٜمتلم

ويتٚم٘مك ٟمقر هذه إطمٙم٤مم، واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٘مٚمبٞم٦م سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل  وهق ًمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م. اًمرؾمؾ.

واًم٘مٚم٥م  وم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمِمبف اًمٚمبٜم٦م ُمـ ومْم٦م، وهل اًمٚمبٜم٦م ُمـ ذه٥م، شمٕم٤ممم وإهل٤مم ُمٜمف.

ـَ سم٤مٕهار واًمٙمٞمٗمٞم٤مت  واهلل أقمٚمؿ.  .ف اًمذه٥ميِمب اعمّمٗمك اعمزيَّ

ىم٤مل  وأُم٤م آقمت٘م٤مد سم٠من اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م ومقق اًمٜمبقة ومٛمام ضم٤مء سمف يمت٥م اًمرواومض.

)طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب .«ُمرشمب٦م اإلُم٤مُم٦م ومقق ُمرشمب٦م اًمرؾم٤مًم٦م» :«طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب» اًمٕمالُم٦م اًمب٤مىمر اعمجٚمز ذم

/12) .وًمٞمس ذًمؽ مم٤م يٕمت٘مده اسمـ قمريب  

 

(1)  ًيمره اإلُم٤مم أسمقطمٜمٞمٗم٦م شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمد  ُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:٤م ًمٚمٕمالىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز شمبٕم

 (1/1جمٛمقع اًمٗمت٤موى ؛  1/1اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ . /1٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ اًمٕمز)ذح اًمٕماًم٘مؼم.

يقضمد شمٍميح سمجقاز شمالوة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم أو قمدُمف ذم يمت٥م إطمٜم٤مف  ذم طملم ٓ

وم٘مد سح  ـ أهؾ اًمٗمتٞم٤م ُمـ إطمٜم٤مف سمجقازه٤م سمٖمػم يمراه٦م،وأومتك اعمت٠مظمرون ُم اعمت٘مدُملم.

و اسمـ اهلامم، واسمـ ٟمجٞمؿ، واًمنمٟمبالزم، واًمٓمحٓم٤موي، و  اًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مؾم٤مين، واًم٘م٤ميض ظم٤من،

ورهم٥م ومٞمف اعمال  حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اإلُم٤مم زاده، واحلّمٗمٙمل، واًمِم٤مُمل سمجقازه ُمع اًمٙمراه٦م.

 قمكم اًم٘م٤مرئ. 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٛمؾ اعمسٚمٛملم ُمـ ًمدن وقمٚمٞمف  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مؾم٤مين:

 (1/111)سمدائع اًمّمٜم٤مئع ش. ا ُمـ زي٤مرة اًم٘مبقر وىمراءة  اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤مذيقُمٜم٤م ه إمم

وإن ىمرأ قمٜمد اًم٘مبقر إن ٟمقى سمذًمؽ أن ي١ماٟمسٝمؿ صقت اًم٘مرآن، » وىم٤مل اًم٘م٤ميض ظم٤من:

)ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من قمغم ش. يم٤مٟم٧م وم٢مٟمف ي٘مرأ، وم٢من مل ي٘مّمد ذًمؽ وم٤مهلل شمٕم٤ممم يسٛمع ىمراءة اًم٘مرآن طمٞم٨م

 (/1، وٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ ٟمجٞمؿ ذم اًمبحر اًمرائؼ /11ه٤مُمش اهلٜمدي٦م 

، واعمخت٤مر  واظمتٚمػ ذم إضمالس اًم٘م٤مرئلم ًمٞم٘مرءوا قمٜمد اًم٘مؼم» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اهلامم:

 (1/11)ومتح اًم٘مدير ش.قمدم اًمٙمراه٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ورسمام شمٙمقن أومْمؾ ُمـ  وٓ سم٠مس سم٘مراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مبقر» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ:

همػمه وجيقز أن خيٗمػ اهلل قمـ أهؾ اًم٘مبقر ؿمٞمئ٤م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم أو ي٘مٓمٕمف قمٜمد دقم٤مء اًم٘م٤مرئ 

 (1/112)اًمبحر اًمرائؼ ش. وشمالوشمف

)ٟمقر اإليْم٤مح،  ش.وٓ يٙمره اجلٚمقس ًمٚم٘مراءة قمغم اًم٘مؼم ذم اعمخت٤مر» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمنمٟمبالزم:

 ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مبقر(

ويستح٥م أن ي٘مرأ قمغم اًم٘مؼم سمٕمد اًمدومـ أول ؾمقرة اًمب٘مرة » ٓمحٓم٤موي:وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم

 ( 1)طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح، صش.وظم٤ممتتٝم٤م

وشمستح٥م ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمٜمد » وىم٤مل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اإلُم٤مم زاده اًمسٛمرىمٜمدي:

 (1)ذقم٦م اإلؾمالم، صش. رأس اعمٞم٧م، وىمراءة وم٤محت٦م اًمب٘مرة قمٜمد رضمٚمٞمف

يٙمره اًمدومـ ًمٞمال وٓ إضمالس اًم٘م٤مرئلم قمٜمد اًم٘مؼم، وهق  ٓ » ًمٕمالُم٦م احلّمٗمٙمل:وىم٤مل ا

 (1/1در اعمخت٤مر ُمع رد اعمحت٤مر )اًمش.اعمخت٤مر

وًمق زار ىمؼم صديؼ أو ىمري٥م ًمف وىمرأ قمٜمده » :٦موطمٙمك اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل قمـ اًمقًمقاجلٞم

 (/)رد اعمحت٤مر ش.ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومٝمق طمسـ

و يٙمثر ىمراءة  ومٞمٜمبٖمل أن يزورهؿ ويتؼمك هبؿ ويسّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ، » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري: 

اًم٘مرآن طمقهلؿ... وي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م شمٞمن ًمف ُمـ اًمٗم٤محت٦م وأول اًمب٘مرة إمم اعمٗمٚمحقن، وآي٦م 

اًمٙمرد، وآُمـ اًمرؾمقل، وؾمقرة يس، وشمب٤مرك اعمٚمؽ، وؾمقرة اًمتٙم٤مصمر، واإلظمالص، اصمٜمتل 

 اًمٚمٝمؿ أوصؾ صمقاب ُم٤م ىمرأٟم٤م إمم»صم٤م، صمؿ ي٘مقل: قمنمة ُمرة، أو إطمدى قمنمة، أو ؾمبًٕم٤م، أو صمال

 ، ط: ُم١مؾمس٦م اًمري٤من(.2)ُمٜم٤مؾمؽ اعمال قمكم اًم٘م٤مري، صش.ومالن أو إًمٞمٝمؿ

 

(1) :تضلول ابن أيب العز وبعض أتباظه أهل التفويض  

٤م ًمف أهَؾ اًمتٗمقيض ، وسمٕمض إطمب٤مء شمبٕمً «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م» قمدَّ اسمـ أيب اًمٕمز ذم

يٕمدون إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف-إن أهؾ اًمتٗمقيض وىم٤مل:ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م. 

اًمتٗمقيض أن آي٤مت اًمّمٗم٤مت مل يٗمٝمٛمٝم٤م  ويرى أهُؾ  وو٤مًملم. وأشمب٤مقمٝمؿ ضمٝمٚم٦م سمآي٤مت اًمّمٗم٤مت،

وُمـ ظمٓم٠م أهؾ  ضمؼميؾ ومل يدريمٝم٤م إٟمبٞم٤مء أظمرون، اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٓ

  اًمّم٤مًمح.ُمذه٥م اًمسٚمػ  ،اًمتٗمقيض أهنؿ يٕمتؼمون هذا اعمذه٥م

 هب  مب  ُّ ًمٕمؾ ىمّمدهؿ سم٤مًمسٚمػ ومرقمقن وأشمب٤مقمف،ممـ ضم٤مء ومٞمٝمؿ: صمؿ ىم٤مل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ح٤موي٦م شمٚمخٞمص ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمو، 21/1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز( ٥٦الزخرف: ) َّ حت جت

 (12ًمٚمبدظمِم٤مين، ص

آٟمٞم٦م قمغم صمالصم٦م يمالم اسمـ أيب اًمٕمز وُمـ شم٠مصمر سمف ُمـ اًمسٚمٗمٞملم همػم صحٞمح، وم٢من أي٤مت اًم٘مر

  أىمس٤مم:

 ُمثؾ اًمّمالة واًمّمقم واحل٩م وهمػمه٤م.  ُمٓمٚمقسم٦م اإليامن واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، -1

واًمٜمنم واًمٍماط، واعمٞمزان  ُمٓمٚمقسم٦م اإليامن واًمٕمٚمؿ وم٘مط، ٟمحق: اًم٘مٞم٤مُم٦م واحلنم -1

  وٟمحقه٤م. واعمالئٙم٦م،

- ،اًمٔمـ أو يٕمدو  ومت٠مويٚمٝم٤م وشمٗمسػمه٤م ٓ ُمٓمٚمقسم٦م اإليامن وم٘مط، ٟمحق أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت

  وشمٗمقيض طم٘مٞم٘متٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ي١مضمر قمٚمٞمف اعمرء. آطمتامل. وم٤مإليامن هب٤م وسمح٘م٤مٟمٞمتٝم٤م،

وىمد ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم قمغم اؾمؿ اسمـ أيب اًمٕمز، وٟمسبف، وقم٤مئٚمتف وطمٜمٗمٞمتف وذطمف ذم يمت٤مسمٜم٤م: 

 .ومٚمػماضمع (-/1) «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»

  ه:ملحوطات حول الشوخ ابن أيب العز وأتباظ

قمغم قمٚمٍؿ  -قمغم ىمقًمؽ–ؾمٚمٛمٜم٤م أن إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح يم٤مٟمقا  ًمق -1

ومٞمج٥م أن يٙمقن اًمرؾمقل واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم قمٚمٍؿ  ومل يٙمقٟمقا ضمٝمٚم٦م هب٤م، سم٤معمتِم٤مهب٤مت،

ذم طملم مل يٙمقٟمقا قمغم قمٚمٍؿ سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م وهل  سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م اعمبدوء هب٤م اًمسقر،

  ٙمقٟمقا قمغم قمٚمٍؿ سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أو اعمٕمٜمك اعمراد ُمٜمٝم٤م.ومل ي اعمتِم٤مهب٤مت،

وم٤مٕٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم مل يٙمقٟمقا  يقضم٥م ضمٝمؾ أؿمٞم٤مء خمّمقص٦م دمٝمٞمؾ ص٤مطمبف. ٓ -1

سمؾ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اخلٚمؼ، سمؾ  يّمح وصٗمٝمؿ سم٤مجلٝمؾ. وٓ قمغم قمٚمؿ سمٙمثػم ُمـ اعمٖمٞمب٤مت،

 ٤مُمٜمٝم ٤مُم٤م يٕمرومٝم ٤مٟمٕمرف ُمذاىمٝم اًمب٤مًمققم٦م ٓ ر اًمذي يسٙمـ٠مضمٝمٚمٝمؿ سمبٕمض إؿمٞم٤مء يمامٌل هلؿ. وم٤مًمٗم

  وهق ظمػم وأطمسـ ًمٜم٤م. اًمٗم٠مر،

-  وطمٞم٨م إٟمٙمؿ حتٛمٚمقن اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت قمغم اًمٔم٤مهر، وقمغم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، و

ٚمتؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، شم٘مقًمقن: وُمٕمٜمك ضمٝمؾ اًمٙمٞمٗمٞم٦م أن مجٞمع يمٞمٗمٞم٤مت  يمٞمٗمٞمتٝم٤م جمٝمقًم٦م، وم٘مد ضمٝمَّ

 وسم٤مىمل يمٞمٗمٞم٤مشمف وهٞمئ٤مشمف جمٝمقًم٦م. ض إؿمٞم٤مء ُمٕمٚمقُم٦م،اعمتِم٤مهب٤مت جمٝمقًم٦م، أي أن طم٘مٞم٘م٦م سمٕم

 وم٤مًمٌمء اًمقاطمد ُمٕمٚمقم، وأؿمٞم٤مء يمثػمة جمٝمقًم٦م قمغم ىمقًمٙمؿ. 

إن هذا قمٚمؿ ُمستقر، وه حمجقب، اؾمت٠مصمر اهلل » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم اعمتِم٤مهب٤مت:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (1ٙمبػم، اًمب٘مرة:اًمتٗمسػم اًم) ش.شمب٤مرك وشمٕم٤ممم سمف

)روح . «ٙمؾ يمت٤مب ه وه اًم٘مرآن أوائؾ اًمسقرًم» ي٘مقل أسمقسمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف:

 (1اعمٕم٤مين، اًمِمٕمراء:

ُمثؾ:  وُمٜمٝم٤م صمٜم٤مئٞم٦م، ق، ،ص اًمسقر سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م، وُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٦م، ُمثؾ:( 1)سمدئ٧م 

  ُمثؾ: امل، وُمٜمٝم٤م رسم٤مقمٞم٦م، ُمثؾ: اعمر، وُمٜمٝم٤م مخ٤مؾمٞم٦م، ٟمحق: يمٝمٞمٕمص. طمؿ، وُمٜمٝم٤م: صمالصمٞم٦م،

ٗم٤مء إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، أن طمٙمك اًمٕمالُم٦م اًم٘مرـمبل واسمـ يمثػم قمـ اخلٚم

 يمٞمػ جيٝمؾ ضمب٤مل اًمٕمٚمؿ ه١مٓء ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م؟ ومٝمؾ ي٘مقل اًمسٚمٗمٞمقن ومٞمٝمؿ: ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م همػم ُمٕمٚمقُم٦م.

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف. 

وم٢من  ُمٕم٤مين هذه اعمتِم٤مهب٤مت ًمٞمس٧م إٓ إؿم٤مرات واطمتامٓت،وُم٤م يذيمره اعمٗمنون ُمـ 

 ًم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٠مويٚمٝم٤م إلصمب٤مت قم٘مٞمدة و٤مًم٦م،ىمٚمٜم٤م: إٟمام ذم ا ىمٞمؾ: ىمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٠مويٚمٝم٤م،

آل ) َّجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱٱوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وأُم٤م اعمت٠مظمرون ُمـ إؿم٤مقمرة  وم٤مًمزائٖمقن يبحثقن قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وجيزُمقن هب٤م،( ٧عمران:

 واعم٤مشمريدي٦م وم٢مٟمام ي١موًمقهن٤م شمٗم٤مدي٤م ُمـ اًمْمالل، وأيـ هذا ُمـ ذًمؽ؟

ت اعمتِم٤مهب٤مت ىمد اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م: ًمٞمٚم٦م وصمٛم٦م أؿمٞم٤مء يمثػمة همػم اًمّمٗم٤م

 ٓ و وآؾمؿ إقمٔمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، وؾم٤مقم٦م اإلضم٤مسم٦م يقم اجلٛمٕم٦م، وٟمحقه٤م، اًم٘مدر،

  يستٚمزم ظمٗم٤مؤه٤م ضمٝمؾ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم واًمسٚمػ اًمّم٤مًمح، سمؾ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ وأشم٘مك.

٤مًمؽ، واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، واإلُم٤مم ، واإلُم٤مم ُماإلُم٤مم أسمقطمٞمٜمٗم٦م وممـ ىم٤مل سم٤مًمتٗمقيض:

وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وقمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك، واًمقيمٞمع  وؾمٗمٞم٤من اًمثقري،  أمحد،

ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي، واإلُم٤مم  وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وأسمقاحلسـ آؿمٕمري، وأسمق سمـ اجلراح،

ًمٙمل، واخلٓمٞم٥م اًمؽمُمذي، واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ طمب٤من، واإلُم٤مم اًمبٞمٝم٘مل، واسمـ قمبد اًمؼم اعم٤م

واسمـ اجلقزي، واإلُم٤مم اًمرازي،  طم٤مُمد اًمٖمزازم، واسمـ قمس٤ميمر، واسمـ طمجر، اًمبٖمدادي، وأسمق

 وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. واإلُم٤مم اًم٘مرـمبل، واإلُم٤مم اًمٜمقوي ، واإلُم٤مم اًمذهبل،

٤م ًمٚمسٚمػ اًم٘مقل اًمتامم سم٢مصمب٤مت اًمتٗمقيض ُمذهبً » وؾم٤مق اًمِمٞمخ ؾمٞمػ سمـ قمكم اًمٕمٍمي ذم

ومٝمؾ يم٤من ه١مٓء  وٟمّمقصٝمؿ ذم اًمتٗمقيض. ( ُمـ إئٛم٦م اًمٙمب٤مر،111) أؾمامء  «اًمٙمرام

 يستح٘مقن اًمٕم٘م٤مب اًمرادع اًمذي ٟمزل سمٗمرقمقن وىمقُمف ذم زقمؿ اًمسٚمٗمٞملم؟!! 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمتٗمقيض إصمب٤مت ُم٤م ضم٤مء » وٟمٕمٞمده هٜم٤م: وؾمبؼ أن ذطمٜم٤م ُمٕمٜمك اًمتٗمقيض ذم ُمٙم٤من آظمر،

. يمذا ذم شم٘مريظ اًم٘مقل اًمتامم «سمف اًمنمع صمؿ رد ُمٕم٤مين اًمّمٗم٤مت اعمقمه٦م ًمٚمتِمبٞمف إمم اهلل شمٕم٤ممم

 ًمسٚمٞمامن هم٤موضمل.

يم٤مٟمقا  -قمغم قمٚمٛمٝمؿ–وومٞمام يكم سمٕمض اًمٜمّمقص ًمٞمٙمقن اًم٘م٤مرئ قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أن اًمسٚمػ 

 ي٘مقًمقن سم٤مًمتٗمقيض ذم اًمّمٗم٤مت. 

ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف ومتٗمسػمه ىمراءشمف، ًمٞمس ٕطمد أن » قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: يرو

 (/)اًمدر اعمٜمثقر  ش.ٞمٝمؿيٗمنه إٓ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمٚمف صٚمقات اهلل قمٚم

ٟم١مُمـ هب٤م وٟمّمدق هب٤م وٓ يمٞمػ وٓ »ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت وم٘م٤مل: 

)رواه اخلالل سمسٜمد صحٞمح. واٟمٔمر: اًمٕمرش ًمٚمذهبل، اعمبح٨م اًمث٤مين: ُمس٤مئؾ احلد واعمامؾم٦م. وذم اًمت٠مويؾ ٓسمـ ىمداُم٦م، ش. ُمٕمٜمك

 (11ص

أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ إئٛم٦م ُمثؾ ؾمٗمٞم٤من  واعمذه٥م ذم هذا قمٜمد» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي: 

اًمثقري، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، واسمـ اعمب٤مرك، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وويمٞمع وهمػمهؿ أهنؿ رووا هذه إؿمٞم٤مء، 

ـ هب٤م، وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػ؟ وهذا اًمذي اظمت٤مره أهؾ ١مُمِ صمؿ ىم٤مًمقا: شمروى هذه إطم٤مدي٨م وٟمُ 

ُ ٗمَ ـ هب٤م وٓ شمُ ١مُمَ يمام ضم٤مءت ويُ  احلدي٨م أن يرووا هذه إؿمٞم٤مءُ  ش. وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػ ؿُ هَّ قَ تَ وٓ شمُ  نَّ

 )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمٚمقد أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر(

ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ٟم١مُمـ هبذه إطم٤مدي٨م » وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

وٓ ٟمتقهؿ ومٞمٝم٤م شمِمبٞمٝم٤م وٓ ٟم٘مقل: يمٞمػ. هٙمذا روي قمـ ُم٤مًمؽ واسمـ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ اعمب٤مرك 

 (/12اًمب٤مري )ومتح ش. وهمػمهؿ

)ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  ش.وشمٗمقيض ُمٕمٜم٤مه إمم ىم٤مئٚمف اًمّم٤مدق اعمٕمّمقم» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهبل:

/12) 

ومٕمٚمؿ ُمـ هذه اًمٜمّمقص أن أيم٤مسمر اًمسٚمػ يم٤مٟمقا قمغم اًمتٗمقيض. 

ترمجة ابن أيب العز:
حمٛمد سمـ ذف اًمديـ  صدر اًمديـ قمكم سمـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل

اًمٕمز سمـ وهٞم٥م إذرقمل  اًمٕمز ص٤مًمح سمـ أيب ًمؼميم٤مت حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ قمز اًمديـ أيبا أيب

. واًمبداي٦م 1/1-1)وضمٞمز اًمٙمالم ذم اًمذيؾ قمغم دول اإلؾمالم، ًمٚمسخ٤موي اًمٕمز. اًمدُمِم٘مل، اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(.1/12واًمٜمٝم٤مي٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
. /12)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ـ. ه 1هـ، وشمقذم ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة 1ذي احلج٦م  11وًمد ذم 

-1/1ًمٚمسخ٤موي  ،وضمٞمز اًمٙمالم ذم اًمذيؾ قمٚم  دول اإلؾمالم ․. يمالمه٤م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين2/1إٟمب٤مء اًمٖمٛمر 

1.) 

، صمؿ ص٤مر هـ اًمٕمز شمدريس اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم اعمدرؾم٦م اًمَ٘مٞمامزي٦م ؾمٜم٦م  يبأشمقمم اسمـ 

واعمدرؾم٦م  ،اٟمٞم٦ماعمدرؾم٦م اًمٕمزي٦م اًمؼمَّ   قمٛمؾ أؾمت٤مًذا ذم، يمامهـ ا ذم اعمدرؾم٦م اًمريمٜمٞم٦م ؾمٜم٦م أؾمت٤مذً 

وهذه يمٚمٝم٤م ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م. صمؿ ص٤مر ىم٤موًٞم٤م ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ذم آظمر ؾمٜم٦م هـ. اجلقهري٦م ؾمٜم٦م 

.شم٤مريخ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م  هـ(/1و ،- . 1إٟمب٤مء اًمٖمٛمر/2.) 

ن ُمدًة صمؿ وزم أٟمف درس وأومتك وظمٓم٥م سمحسب٤م «إٟمب٤مء اًمٖمٛمر»وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 .(2/1)إٟمب٤مء اًمٖمٛمؼم ىمْم٤مء دُمِمؼ ذم اعمحرم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم، صمؿ وزم ىمْم٤مء ُمٍم سمٕمد اسمـ قمٛمف.

َ اخلَٓم٤مسم٦م ذم ضم٤مُمع إومرم سمٕمد ووم٤مة واًمده رمحف اهلل.ىم٤ميض  وذيمر اسمـ  ؿمٝمب٦م أٟمف ُوزمِّ

ه وضمدُّ واًمده يمٚمٝمؿ ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م، وشمقًمقا اًمتدريس ذم قمدة ُمدار س ُمـ واًمُده وضمدُّ

 ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م.

 ،ٞمامزي٦مواًم٘مَ  ،واًمُده اًم٘م٤ميض قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز يم٤من ُمدرؾًم٤م ذم اعمٕمٔمٛمٞم٦م

)اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمداس.  ُمـ اهلجرة. شمقذم ؾمٜم٦م  واًم٘مٚمٞمجٞم٦م، وهل ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م ذم دُمِمؼ.

 (./11. اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م 1/11اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

ه حمٛمد سمـ حمٛمد  هـ( يم٤من إُم٤مًُم٤م، وم٘مٞمًٝم٤م، ؿم٤مقمًرا، ُمٗمتًٞم٤م، شمقممَّ  11سمـ أيب اًمٕمز )م: ضمدُّ

(./-)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  .هـاًمتدريس ذم اعمدرؾم٦م اعمٕمٔمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م 

اًمٕمز سمـ ص٤مًمح يم٤من ُمدرؾًم٤م رم اعمدرؾم٦م اعمرؿمدي٦م، ُمدرؾم٦ِم  وضمدُّ واًمِده حمٛمُد سمـ أيب

 (./1)اجلقاهر اعمْمٞم٦م  احلٜمٗمٞم٦م ذم دُمِمؼ.

 ا، أم خلع ربقة ادذهب احلنفي من ظنقه؟العز ظادا حنفو   كان ابن أيبهل 

 اًمٕمز يم٤من طمٜمٗمٞم٤ًّم، واطمتجقا ذم ذًمؽ سمام يكم: ىم٤مل اًمسٚمٗمٞم٦م: اسمـ أيب

 وًمد اسمـ أسمك اًمٕمز وٟمِم٠م ذم أهة طمٜمٗمٞم٦َّم، يمام ُمرَّ ُمـ ىمبؾ.  -1

 شمقمم اًمتدريس ذم ُمدارس احلٜمٗمٞم٦م.  -1

-  .شمقمم ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء ًمٚمحٜمٗمٞم٦م 

-  ٕيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين، وهق ش اهلداي٦م»طمقل ش اًمتٜمبٞمف قمغم ُمِمٙمالت اهلداي٦م»أًمَّػ يمت٤مب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   122   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ُمـ أؿمٝمر اًمٙمت٥م وأومْمٚمٝم٤م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل. 

-  اًمدرر »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رم اًمٕمز إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل.  ٟمسبقا اسمـ أيبإن اًمٕمٚمامء

)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ...ش.اًم٘مْم٤مة سمدُمِمؼ  قمكم سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ىم٤ميض: »«اًمٙم٤مُمٜم٦م

/21.)  :وذم ذي اًم٘مٕمدة اًمٕمالُم٦م اًمّمدر قمكم اسمـ اًمٕمالء قمكم سمـ حمٛمد سمـ »وىم٤مل اًمسخ٤موي

...  .(1/1-1)وضمٞمز اًمٙمالم ذم اًمذيؾ قمٚم  دول اإلؾمالم ش.حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز اًمدُمِم٘مل ىم٤موٞمٝم٤م احلٜمٗملُّ

 اجلواب:

، يم٤من طمٜمٗمٞم٤ًّم ذم سمداي٦م أُمره ًمٙمقن أهشمف طمٜمٗمٞم٦مً اًمٕمز ُوًمد ذم أهة طمٜمٗمٞم٦م، و اسمـ أيب  -1

وًمٙمٜمف سمٕمد ُمرور أزُمٜم٦م شم٠مصمر سمآراء اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ويٕمٚمؿ ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف أيًْم٤م 

 أٟمف مل يبؼ طمٜمٗمٞم٤ًّم ومٞمام سمٕمد ُمـ اًمزُم٤من.

أُم٤م شمدريسف ذم اعمدارس احلٜمٗمٞم٦م ومسب٥م ذًمؽ أٟمف وِرصمف قمـ آسم٤مءه، ٓ همػم، وؾمببف أن  -1

اعمدارس يم٤مٟم٧م حت٧م وٓي٦م قمٚمامء أهشمف، ومُٕملمِّ ًمٚمتدريس واخلٓم٤مسم٦م ومل يٙمـ أهاًل ًمذًمؽ.  هذه

شمقذم ذم مُج٤مدى أظمرة، ودومـ »ؿمٝمب٦م ذم شمرمج٦م واًمد اسمـ أيب اًمٕمز: ىم٤ميض ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ 

ٚمف ْٗمح، وضُمٕمٚم٧م اخلٓم٤مسم٦م واًمتدريس سم٤مؾمؿ وًمده صدر اًمديـ قمكم إمم طملم شم٠مهُّ )شم٤مريخ اسمـ ش. سم٤مًمسَّ

 (.2/1يض ؿمٝمب٦م ىم٤م

س صدر اًمديـ قمكم سمـ اًم٘م٤ميض قمالء »هـ:  صمؿ ضم٤مء ومٞمام سمٕمد ذم أطمقال ؾمٜم٦م  ودرَّ

ِْمؽ سم٤مًمَ٘مٞمامزي٦َّم، ويم٤من 
اًمديـ قمكم سمـ اًم٘م٤ميض ؿمٛمس اًمديـ اسمـ أيب اًمٕمز اعمٚم٘م٥م ضمده سم٤مًمٙمِ

س  .(2/1)شم٤مريخ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م ش. قُمٞمِّٜم٧ْم ًمف ُمٙم٤من واًمده واؾمُتٜمِٞم٥م قمٜمف، ومٚمام شم٠مهؾ درَّ

 ومٝمذا يمٚمف يم٤من إرصًم٤م، يمام ٓ خيٗمك.

-  أُم٤م شمقًمٞمتف اًم٘مْم٤مَء وم٠مطمد أؾمب٤مسمف اإلرث. وشمقوٞمح ذًمؽ أٟمف عم٤م رضمع اسمـ قمٛمف

ـُ قمٛمف اًم٘م٤ميض صدر اًمديـ  إمماًم٘م٤ميض ٟمجُؿ اًمديـ  –دُمِمؼ طم٤مول ضُمٝمده وؾمٕم  أن يٙمقن اسم

 ىم٤ميضاسمـ  مىم٤موًٞم٤م ذم ُمٍم قمقًو٤م قمٜمف. وإُمر اًمث٤مين اًمذي يتْمح ُمـ يمال -ص٤مطم٥ُم اًمؽممج٦م

 اًمٕمز مل يٙمـ راوًٞم٤م سمتقًمٞم٦م اًم٘مْم٤مء، سمؾ يم٤من يم٤مرًه٤م ًمذًمؽ. ٦م أن اسمـ أيبٝمبَ ؿُم 

دُمِمؼ قم٤مئًدا ُمـ  دم اًم٘م٤ميض ٟمجؿ اًمديـ اسمـ اًمٕمز إمموومٞمف ىم»٦م: ٝمبَ ؿُم  ىم٤ميضىم٤مل اسمـ 

ىمْم٤مء احلٜمٗمٞم٦م هب٤م، وؾمٕم  أن يٙمقن اسمـ قمٛمف اًم٘م٤ميض صدر اًمديـ ىم٤موٞمٝم٤م قمقوف سمٛمٍم، 

 (./1)شم٤مريخ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م . شومتقضمف اعمذيمقر وهق يم٤مرهٌ 
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( مل يٙمـ حي٥م اعمذه٥م احلٜمٗمل ومل يرض سمخدُمتف وٟمٍمشمف. ٤1م ٕٟمف )يمراهتف ًمٚم٘مْم٤مء إُمَّ 

يمراه٦م  –( يم٤من يٙمره ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء. وهذا اًمث٤مًم٨م ( مل يٙمـ يريد اًمسٗمر إمم ُمٍم. أو )1أو )

ا -ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء  ٕٟمف سم٘مل ىم٤موًٞم٤م طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م.  ؛وضمف سمٕمٞمد ضمدًّ

- اًمٕمز إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل، ًمٕمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا ذًمؽ ٟٓمتس٤مسمف إمم  امء اًمذيـ ٟمسبقا اسمـ أيباًمٕمٚم

 أهة طمٜمٗمٞم٦م، أو ٕٟمف يم٤من طمٜمٗمٞم٤ًّم ذم سمداي٦م أُمره. 

واطمٍد  ومٛمداُره قمغم خمٓمقطٍ  «اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ُمـ ٟمسبتف إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم 

ق سمف ومٞمام ئمٝمر، ومٗمٞمف زي٤مدات ٓ وم٘مط ُمـ سملم مجٞمع اعمخٓمقـم٤مت، وهذا اعمخٓمقط همػم ُمقصمق

ٟمسخ٦م » شمقضمد ذم همػمه ُمـ اعمخٓمقـم٤مت، ىم٤مل قمٜمف اعمح٘مؼ ؾم٤ممل اًمٙمقٟمٙمقي إعم٤مين ذم اعم٘مدُم٦م:

 .(/1)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ش. طمديث٦م اًمٕمٝمد ُمٙمتقسم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٓمٞمب٦م...، وىمد وضمدت ومٞمٝم٤م زي٤مدات ُمٗمٞمدة

سمداي٦م إُمر، صمؿ شم٠مصمر سمٙمت٥م اًمٕمز يم٤من طمٜمٗمٞم٤ًّم ذم  ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: يبدو أن اسمـ أيب

، وم٘مد شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ويتْمح هذا ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف، ٓ ؾمٞمام يمت٤مسمف 

ٟم٘مؾ ومٞمف قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمب٤مرات يمثػمة حتتقي قمغم صٗمح٤مت، ًمٙمٜمف مل يٕمز هذه اًمٕمب٤مرات إمم اسمـ 

 شمٞمٛمٞم٦م.

٤مس، ومٞمتسب٥م ذًمؽ ذم ومٕمدم قمزوه اًمٙمالَم إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إُم٤م ًمٙمل ٓ ئمٝمر أُمره ًمٚمٜم

طمرُم٤مٟمف وقَمْزًمف قمـ اعمٜم٤مص٥م واًمقفم٤مئػ، أو ٕٟمف اقمت٘مد أن ٟمنم ُمسٚمؽ اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ 

ا.  وراء ؾِمؽم اعمذه٥م احلٜمٗمل ؾمٝمؾ ضمدًّ

ا  ويمذًمؽ ىمّم٦م اسمـ أيب اًمٕمز ُمع اًمِم٤مقمر قمكم سمـ أيبؽ شم١ميد أن اسمـ اًمٕمز يم٤من ُمت٠مصمرا ضمدًّ

قمكم سمـ أيبؽ اًمّمٗمدي أٟمِم٠م ىمّمٞمدة ُمدطمٞم٦م  سم٤مًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. وطم٤مصؾ اًم٘مّم٦م أن اًمِم٤مقمر

ـُ أسمك اًمٕمز قمغم  ُٓمٞم٦ًم ذم ُمدح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمروٝم٤م قمغم اًمٕمٚمامء، وم٠مٟمٙمر اسم

 اًمِم٤مقمر إُمقر أشمٞم٦م:

 ( اًمتقؾمؾ سمذات اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 1)

 اًمٕمز اعمالئٙم٦م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  ؾ اسمـ أيب( ومْمَّ 1)

(.ىمدح ذم قمّمٛم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ) 

اًمٕمز،  صمؿ إن اًمٕمٚمامء سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م ظمّمقًص٤م اعمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م أٟمٙمروا ذًمؽ قمغم اسمـ أيب

واؿمتد إُمر إمم أن اٟمتٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م ًمٚمسٚمٓم٤من، ومت٘مدم اًمبٕمض وـمٚمبقا اًم٘مْم٤مء ومٞمف، وم٤مٟمٕم٘مدت 
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اًمٕمز، صمؿ أومتك  أيب ٓسمدَّ ُمـ شمٕمزير اسمـ مخس٦م جم٤مًمس ًمٚمٕمٚمامء ذم هذا إُمر، واشمٗمؼ رأهيؿ قمغم أٟمف

اسمـ اًمنميٌم وهمػمه سمتٕمزيره، ومحٙمؿ اًم٘م٤ميض اًمِم٤مومٕمل سمحبسف ذم اًمسجـ، وٟمٗمذ هذا احلٙمَؿ 

سم٘مٞم٦م اًم٘مْم٤مة يمذًمؽ، ومُحبس سم٤مًمٕمذراوي٦م، صمؿ ُٟمِ٘مؾ إمم اًم٘مٚمٕم٦م، وشمؿَّ احلٙمؿ سمٕمزل اسمـ أيب اًمٕمز قمـ 

 ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ اًمسٜم٦م اعم٘مبٚم٦م، اًمٕمز ذم آقمت٘م٤مل إمم مجٞمع اًمقفم٤مئػ. واؾمتٛمر اسمـ أيب

 واعمجٛمقع أرسمٕم٦م أؿمٝمر.

 «شم٤مرخيف»٦م ذم ٝمبَ ؿُم  ىم٤ميض واسمـ، (1/1) «إٟمب٤مء اًمٖمٛمر»ذيمر هذه اًمقاىمٕم٦م اسمـ طمجر ذم 
(/-1). 

اًمٕمز يم٤من ُمٜمسقسًم٤م إمم احلٜمٗمٞم٦م، ًمٙمٜمف ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر يم٤من شمٞمٛمٞم٤ًّم  وظمالص٦م اًم٘مقل أن اسمـ أيب

 ذيمره اًمٕمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ.وٓ ُمذهبٞم٤ًّم، وًمذًمؽ مل ي

ون قم اًمٕمز طمٜمٗمٞم٤ًّم وحي٤موًمقن ضمٝمدهؿ ذم إصمب٤مت ذًمؽ، ٕن  غم يمقن اسمـ أيباًمسٚمٗمٞم٦م يٍمِّ

اًمٕمز ممٚمقءة سمذيمر قم٘م٤مئد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ إئٛم٦م  ٓسمـ أيبش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»

ًٕم٤م ُمـ يمت٥م ه١مٓء إئٛم٦م ُمقو 12اًمٕمز ذم ٟمحق  قملم قمٜمد اًمسٚمٗمٞم٦م. ًم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ أيباعمتبق

اًمسٚمٗمٞم٦م، وسمٚمغ إُمر إمم أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا: يٜمبٖمل أن ُيٕمتؼم هذا اًمنمح ذح اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اًمٕمز، وُم٤م ايمتسبف هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜمٗم٤مذ واًم٘مبقل  اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ٓ ذح اسمـ أيبقمغم 

 وإمهٞم٦م وآقمتب٤مر واًمِمٝمرة ومذًمؽ ٕضمؾ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ٓ همػم! 

أن يٙمسقوا قم٘م٤مئَد اسمـ  -اًمٕمز طمٜمٗمٞم٤ًّم إصمب٤مِت يمقن اسمـ أيب -٠من اًمسٚمٗمٞم٦م يريدون سمذًمؽ يم

شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ًمب٤مَس قم٘م٤مئد احلٜمٗمٞم٦م وأهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م، ًمٞمٕمِروقه٤م قمغم اًمٜم٤مس يم٠مهن٤م 

اًمٕمز مل يسؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  اًمٕم٘م٤مئد اعمتٗم٘م٦م واعمٜم٘مقًم٦م قمـ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م اعمتبققملم. واًمٕمج٥م أن اسمـ أيب

 وٓ اسمـ اًم٘مٞمؿ وًمق ُمرًة واطمدًة ذم يمت٤مسمف يمٚمف. 

اًمسٚمٗمٞم٦م ي١موًمقن هذا اًمٕمٛمؾ وحيٛمٚمقٟمف قمغم اعمّمٚمح٦م، سمٞمٜمام اًمٕمٚمامء أظمرون يٕمتؼمون 

 هذا اًمٕمٛمؾ هىم٦ًم وظمٞم٤مٟم٦ًم.

اًمٕمز ومٕمؾ هذا ًمٙمل يٜمنم اًمٕم٘م٤مئد اًمتٞمٛمٞم٦م وراَء ؾمؽم اعمذه٥م احلٜمٗمل،  يزاد قمٚمٞمف أن اسمـ أيب

ٗمتـ احلٜمٗمٞم٦م. يٗمرح اًمقه٤مسمٞمقن سمٕمٛمٚمف هذا. وًمذًمؽ ىمد ظمدُمقا هذا ويزًمزل اًمٕم٘م٤مئد احلٜمٗمٞم٦م وي

س هذا اًمٙمت٤مب قمٜمدهؿ رم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت.  اًمنمح ظمدُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م، ويدرَّ

اًمٕمز ذم ذطمف قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ومتقصؾ  مجع أطمد اًمٕمٚمامء اًمسٚمٗمٞم٦م ُمّم٤مدر اسمـ أيب
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ب٤مرات ُمـ يمت٥م اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛم٦م ذم سمحثف وحت٘مٞم٘مف إمم أن قمدد اعمقاوع اًمتل ٟم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕم

)ُمّم٤مدر اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، إقمداد: اًمديمتقر قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ُمقوًٕم٤م.  1واسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 قمكم آل قمبد اًمٚمٓمٞمػ(.

ح اعمس٤مئؾ ذم وقء اًمدٓئؾ دائاًم، سمٍمف اًمٜمٔمر قمام اًمٕمز أٟمف يرضمِّ  يم٤من ُمـ قم٤مدة اسمـ أيب

طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ُمـ اًمرواي٤مت واًمٜمّمقص. ويم٤من ُيٕمرض قمـ ذيمر آراء ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أيب 

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويٙمتٗمل سمذيمر ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م. ويم٤من يرد قمغم اًمٕمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم 

 هم٤مًم٥م إُمر.

 اًمٕمز أرسمٕم٦م يمت٥م: َأًمَّػ اسمـ أيب

ب ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ُمٕمٔمؿ هذا اًمنمح ردٌّ قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم سم٤م األول:

 اًمٕم٘م٤مئد، أي: اعم٤مشمريدي٦م.

ش وضمٞمز اًمٙمالم ذم اًمذيؾ قمٚم  دول اإلؾمالم»ٟمس٥م هذا اًمٙمت٤مب اًمسخ٤مويُّ ذم 

(1/1-1 ،) اعمت٘ملم ةإحت٤مف اًمس٤مد»واًمزسمٞمدي ذم( 1/1شإمم اسمـ أيب اًمٕمز ) واقمتؼم .

سمٞمدي يمالم اسمـ أيب ا قمغم أئٛم٦م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمً  اًمزَّ ؾ اًمسٜم٦م ٤م ًمٙمالم أهاًمٕمزيز ردًّ

 واجلامقم٦م. 

ِريمكم ذم  اًمٜمقر اًمالُمع ومٞمام يٕمٛمؾ سمف ذم اجل٤مُمع، أي: ضم٤مُمع سمٜمل أُمٞم٦م سمدُمِمؼ. الثاين: )ذيمره اًمزِّ

 (.1/1، وإؾمامقمٞمؾ اًمبٖمدادي ذم هدي٦م اًمٕم٤مروملم /1، وقمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م ذم ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم /1إقمالم 

ش  ذم شمرضمٞمح ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦ماًمٜمٙم٧م اًمٔمريٗم٦م »اإلشمب٤مع. وهق ردٌّ قمغم يمت٤مب الثالث: 

ٗمف اًمب٤مسمريت ًمبٞم٤من شمرضمٞمح ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم اعمذاه٥م  ًمٚمٕمالُم٦م أيمٛمؾ اًمديـ اًمب٤مسمريت، اًمذي أًمَّ

 إظمرى.

 (.1/1)ذيمره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن رؾم٤مًم٦م ذم اىمتداء احلٜمٗمل سم٤مًمِم٤مومٕمل وهمػمه٤م.  الرابع:

 قمغم سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمتل ىم٤مل هب٤م احلٜمٗمٞم٦م.ومٞمف ردَّ 

اًمٕمز يمٚمٝم٤م ردٌّ قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل، ٓ شم٠ميٞمد ًمف، ومال يّمح  ُم١مًمٗم٤مت اسمـ أيبواحل٤مصؾ أن 

 أن يسٛمك ُمثؾ هذا اإلٟمس٤من طمٜمٗمٞم٤ًّم.

يمد أٟمف ٓ شم١م -إو٤موم٦م إمم إُمقر اًمتل ُمرَّ ذيمره٤م-صمؿ إن هٜم٤مك أؾمب٤مسًم٤م ووضمقًه٤م أظمرى  

 اًمٕمز طمٜمٗمٞم٤ًّم، وهل يمام يكم: يّمح أن يسٛمك اسمـ أيب

دم ويٜمٍم اعمذه٥م احلٜمٗمل سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، ويتبع أصقل اعمذه٥م، احلٜمٗمل ُمـ خي -1
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اًمٕمز رء ُمـ ذًمؽ، سمؾ يبدو ُمـ شم٠مًمٞمٗم٤مشمف أٟمف شمّمدى ًمٚمرد قمغم اعمذه٥م  وٓ يقضمد ذم اسمـ أيب

 وأٟمف يم٤من حي٤مول وؾمٕمف ويبذل ضمٝمده ذم ذًمؽ.  ،احلٜمٗمل

 د اًمٗم٘مٝم٤مء.ردَّ قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم شم٠مًمٞمٗم٤مشمف، يمام أًمَّػ رؾم٤مًم٦م ذم ردِّ شم٘مٚمٞم -1

-  مل يذيمره أطمد رم اًمٓمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م، وهذا إُمر ي١ميمد أن اعمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م مل يٙمقٟمقا

 يٕمتؼموٟمف طمٜمٗمٞم٤ًّم. 

 :خالصة الكالم

ٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ  ظمالص٦م اًمٙمالم أن اسمـ أيب اًمٕمز طمٜمٗملٌّ ُمـ طمٞم٨م وٓدشمف ذم أهة طمٜمٗمٞم٦م وشمَٚم٘مِّ

ا أ ف وقم٘م٤مئده ئُمـ طمٞم٨م آرا ن ي٘م٤مل ًمف طمٜمٗملٌّ اًمبدائل ُمـ اعمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م، ًمٙمـ ُمـ اعمِمٙمؾ ضمدًّ

ٕٟمف ظم٤مًمػ أصقل اعمذه٥م ومٞمٝم٤م، ووصؾ إُمر إمم أن أٟمٙمر قمٚمٞمف وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م  ؛وشم٠مًمٞمٗم٤مشمف

ر وأرؾمؾ إمم اًمسجـ.  إرسمٕم٦م، وًمٞمس وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م احلٜمٗمل وم٘مط، وقُمزِّ

اي٦م إُمر، ٓ وسمٜم٤مًء قمغم هذا، رهمؿ اٟمتس٤مسمف إمم أهة طمٜمٗمٞم٦م وشم٘مٞمُِّده سم٤معمذه٥م احلٜمٗمل ذم سمد

يٕمتدُّ سم٘مقًمف، وأىمقاًمف ٓ متثِّؾ آراًء ذم اعمذه٥م، وم٢من واوم٘م٧م أىمقاًمف أىمقاَل اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء 

 ىُمبِٚم٧ْم وإٓ ومال.

 البن أيب العز؟:« ذح العقودة الطحاوية»هل 

اًمٕمز احلٜمٗمل أُمر  اًمذي اؿمتٝمر قمٜمد اًمسٚمٗمٞم٦م، ٟمسبتف إمم اسمـ أيبش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»

. ٕن اعمخٓمقط اًمذي ـمبع ُمٜمف اًمٙمت٤مب أوَل ُمرة، مل يقضَمد ومٞمف اؾمؿ اعم١مًمػ، ُمِمٙمقك ومٞمف

يمِمػ »ُمـ يمت٤مب ش اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»وم٤مًمذيـ ىم٤مُمقا سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب ٟم٘مٚمقا أؾمامء ؿم٤مرطمل 

اًمٕمز ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م، وم٘م٤مًمقا: إٟمف  ٦م. ويم٤من ُمـ ه١مٓء اًمسبٕم٦م: اسمـ أيب، وهؿ ؾمبٕمشاًمٔمٜمقن

 وإًمٞمٙمؿ ٟمّمٝمؿ: اًمنمح.يٖمٚم٥م قمغم فمٜمٝمؿ أٟمف هق ُم١مًمػ هذا 

راضمٕمٜم٤م ُم٤م ذم أيديٜم٤م ُمـ يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمٗمٜمقن، ومٚمؿ ٟمجد ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م ُمٕمف اجلزم سمٜمسبتف »

يمِمػ »ًمِمخص سمٕمٞمٜمف، وإٟم٤م ٟمثب٧م هٜم٤م أؾمامء ؿم٤مرطمل هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمذيـ قمدهؿ ص٤مطم٥م 

وهؿ ؾمبٕم٦م ...، وُمٜمٝمؿ صدر اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز إذرقمل اًمدُمِم٘مل  «اًمٔمٜمقن

ذح اًمٓمح٤موي٦م،  -)ُم٘مدُم٦م اًمٜم٤مذش. هـ، وهق اًمذی يؽمضمح اًمٔمـ أٟمف اًمِم٤مرحاعمتقوم  ؾمٜم٦م احلٜمٗمل 

 ، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ط: اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م(.1-1ٓسمـ أيب اًمٕمز، ص
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اًمٕمز احلٜمٗمل، سمٞمٜمام  ومم٤م يثػم اًمٕمج٥م أن ه١مٓء يمتبقا قمغم اًمٙمت٤مب اؾمؿ واًمد اسمـ أيب

ـُ أيب شنيمِمػ اًمٔمٜمق»اعمقضمقد ذم   اًمٕمز ٟمٗمُسف، وًمٞمس واًمده. اسم

صمؿ ـمٚم٥م اًمسٚمٗمٞم٦م ُمـ اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر أن ي٘مقم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب، ومتقصؾ أمحد ؿم٤ميمر 

سمٞمدي ذم  اًمٕمز، ًمٙمـ اعمقضمقد  ، اًمذي ضم٤مء ومٞمف ذيمر اسمـ أيبشإحت٤مف اًمس٤مدة اعمت٘ملم»إمم يمالم اًمزَّ

وادقمك أن هٜم٤مك حتريًٗم٤م ذم  ، وم٤مؾمتٜمد أمحد ؿم٤ميمر إمم هذا إُمرشاًمٕمز»سمدٓ قمـ ش اًمٖمزي»ومٞمف 

اًمٕمز، وإن مل يقضمد اؾمٛمف  اًمٕمز احلٜمٗمل، وًمذًمؽ ومنمُح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اؾمؿ اسمـ أيب

 قمغم اعمخٓمقط.

وُمع هذا يمٚمف، مل ي٘متٜمع اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر هبذا اًمرأي، وذيمر أن هذه اًمٓمبٕم٦م ُمقىمت٦م أيًْم٤م، 

ّمحٞمحف وحت٘مٞم٘مف ُمرة أظمرى ذم وقء وم٢مذا وضمد أصاًل صحٞمًح٤م حمٗمقفًم٤م هلذا اًمنمح، ي٘مقم سمت

 وإًمٞمٙمؿ ٟمّمف:ذًمؽ إصؾ. 

وًمٙمٜمل ٓ أزال أری هذه اًمٓمبٕم٦م ُمقىمت٦ًم أيًْم٤م، طمت  يقوم٘مٜم٤م اهلل إمم أصؾ حمٗمقظ ًمٚمنمح »

صحٞمح، يٙمقن قمٛمدة ذم اًمتّمحٞمح، ومٜمٕمٞمد ـمبٕمف وٟمت٘مٜمف، وٟمخرضمف إظمراضًم٤م ؾمٚمٞماًم إن ؿم٤مء اهلل 

، -ٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر قمغم ذح اًمٓمح٤موي٦م، ٓسمـ أيب اًمٕمز، ص)ُم٘مدُم٦م اًمِم ش.ذًمؽ وينه، ويم٤من ذم اًمٕمٛمر سم٘مٞم٦م
 حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر، ط: اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م(.

اًمٕمز احلٜمٗمل ٓ يستٜمد إٓ  إمم اسمـ أيبش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»اشمْمح سمام ُم٣م سم٠من ٟمسب٦م 

إمم درضم٦م  إمم أُمر واطمد، وهق أن ُم٤م ذيمره أمحد ؿم٤ميمر قمغم ؾمبٞمؾ آطمتامل، أوصٚمف اًمبٕمض

 اًمٞم٘ملم، وٓ يقضمد ًمذًمؽ دًمٞمؾ آظمر.

ـمبٕمقا هذا اًمنمح ـمبًٕم٤م ضمديًدا سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إًمب٤مين، ش اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل»أصح٤مب 

زقمٛمقا أهنؿ فمِٗمروا سمٛمخٓمقط ضمديد ُوضمد ومٞمف اؾمؿ اعم١مًمػ. وذيمر حم٘م٘مف زهػم اًمِم٤مويش ذم و

إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم سم٠مٟمف ذم آظمر إُمر وصؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمتل وصؾ ش ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ»

 ، ط: دار اًمسالم(.)ُم٘مدُم٦م اًمٜم٤مذ زهػم اًمِم٤مويش قمٚم  ذح اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز، ص شمٕمٞملم اًمِم٤مرح.

وًمٙمـ اًمٕمج٥م ومقق اًمٕمج٥م أن اعمخٓمقط اعمذيمقر اًمذي فمٗمروا سمف وـمبٕمقا اًمٙمت٤مب ُمٜمف 

ٞمف اؾمؿ واًمد اسمـ ب، اعمٙمتقُب ومُمـ اًمٙمت٤م ُمقا صقرة اًمّمٗمح٦م إومم ُمٜمٝم٤م قمغم صٗمح٦م وىمدِّ 

ُمـ اهلجرة،  اًمٕمز، واعمٙمتقب ومٞمف شم٤مريخ ووم٤مة واًمده قم٤مم  اسمـ أيباًمٕمز، وًمٞمس ومٞمف اؾمؿ  أيب

، وًمٞمس إب. ـُ  سمٞمٜمام اًمِم٤مرُح ذم وقء حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر هق آسم

واحلؼ أن اؾمؿ اعم١مًمػ قمغم اعمخٓمقط ضمرى ومٞمف اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ُمراٍت. وهذا إُمر 
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 خٓمقط يم٤من قم٤مري٤م قمـ اؾمؿ اعم١مًمػ ُمثؾ اعمخٓمقط إول.ي١ميمد أن هذا اعم

اًمٕمز ؿم٤مرطًم٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م أُمر ممٙمـ، ًمٙمـ ًمٞمس أُمًرا  وقمغم يمؾ طم٤مل، يمقن اسمـ أيب

ٕمالُم٦م زاهد ي٘م٤مل ىمٓمًٕم٤م وجيزم سمف، وٟمسب٦م اًمنمح إًمٞمف أُمر شم٘مديري واضمتٝم٤مدي. ي٘مقل اًم

وـمبع ذح ش: » ضمٕمٗمراًمٓمح٤موياحل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب»ذم شمٕمٚمٞمؼ  اًمٙمقصمري رمحف اهلل

عمجٝمقل يٜمس٥م إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل زوًرا، يٜم٤مدي صٜمع يده سم٠مٟمف ضم٤مهؾ هبذا اًمٗمـ، وأٟمف طمِمقي 

، ط: اعمٙمتب٦م )شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري قمٚم  احل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، ص ش.خمتؾ اًمٕمٞم٤مر

 إزهري٦م(.

خ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل ىم٤مُم٤م سمٙمت٤مسم٦م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط واًمِمٞم

وضم٤مء قمغم صٗمح٦م  اًمٕمز. ٓسمـ أيب شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ُم٘مدُم٦م وشمٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمنمح 

1 اًمٕمز احلٜمٗمل،  ُمـ اعم٘مدُم٦م سمٞم٤مُن دٓئؾ وىمرائـ شمدل قمغم صح٦م ٟمسب٦م هذا اًمنمح إمم اسمـ أيب

 وهل يمام يكم:

وضمٞمز »ُم٤مُم اًمسخ٤موي ذم اإلاًمٕمز احلٜمٗمل:  أيب ٟمَس٥م هذا اًمٙمت٤مَب إمم اسمـ األول:

يمِمػ »وص٤مطم٥م  ،(1/1ش )ذح إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»، واعمرشمْم  اًمزسمٞمدي ذم شاًمٙمالم

 . 111قمغم صٗمح٦م ش اًمٔمٜمقن

ذح اًمٕم٘مٞمدة »، أؾمٚمقب اًمبٞم٤من ومٞمف يِم٤مسمف أؾمٚمقب شآشمب٤مع»ٓسمـ أيب اًمٕمز رؾم٤مًم٦م  الثاين:

ذم  ة، ُمٕمٔمٛمٝم٤م يِم٤مسمف اعمس٤مئؾ اعمذيمقرشآشمب٤مع»ًم٦م ذيمقرة ذم رؾم٤م، ويمذًمؽ اعمس٤مئؾ اعمشاًمٓمح٤موي٦م

 ش.ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»

شمسبب٧م ذم ضمرِّ اًمبالء قمغم اسمـ أيب اًمٕمز طمس٥م ُم٤م ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ اعمس٤مئؾ اًمتل  الثالث:

 رة ذم هذا اًمنمح.قؿمٝمب٦م، أيمثُره٤م ُمذيمىم٤ميض 

 :«ذح العقودة الطحاوية»العز وكتابه  يبأما قاله العلامء ظن ابن 
اًمٕمز قمدة ُمس٤مئؾ ذم ذح  وأٟمٙمر قمغم اسمـ أيب اٟمت٘مد اعمال قمكم اًم٘م٤مري ٟم٘مًدا ؿمديًدا -1

٤م، »اًمٗم٘مف إيمؼم، ومٞم٘مقل ذم ُمقوع:   وىمد شمقاشمرت أطم٤مدي٨م ذم إصمب٤مت اًمرؤي٦م شمقاشمًرا ُمٕمٜمقيًّ

ومٞمج٥م ىمبقهل٤م ٟم٘ماًل، وٓ يٚمتٗم٧م إمم ُم٤م يتقمهف أهؾ اًمبدقم٦م قم٘ماًل وًم٘مد أظمٓم٠م ؿم٤مرح قم٘مٞمدة 

ذه اعمس٠مًم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: ومٝمؾ يٕم٘مؾ رؤي٦م سمال ُم٘م٤مسمٚم٦م، وومٞمف دًمٞمؾ قمٚم  قمٚمقه قمٚم  اًمٓمح٤موي ذم ه

ظمٚم٘مف. اٟمتٝم . ويم٠مٟمف ىم٤مئؾ سم٤مجلٝم٦م اًمٕمٚمقي٦م ًمرسمف، وُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أٟمف ؾمبح٤مٟمف ٓ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ي  َماوالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
شمِمبٞمف ش ؾمؽمون رسمٙمؿ يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدر»يری ذم ضمٝم٦م، وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: 

)ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح ش. اجلٛمٚم٦م، ٓ شمِمبٞمف اعمرئل سم٤معمرئل ُمـ مجٞمع اًمقضمقهًمٚمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م  ذم 

 (.12اًمٗم٘مف إيمؼم، ص

واحل٤مصؾ أن اًمِم٤مرح ي٘مقل سمٕمٚمق اعمٙم٤من ُمع »وي٘مقل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ُمقوع آظمر: 

 (.)ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، ص ش.ٟمٗمل اًمتِمبٞمف، وشمبع ومٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمبدقم٦م

ُمٜمح »اًمٕمز ذم يمت٤مسمف  ٞمٝم٤م اعمال قمكم اًم٘م٤مري قمغم اسمـ أيبوهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقاوع اًمتل ردَّ وم

،  2  ،1ويٜمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل اًمّمٗمح٤مت: ش. اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم

. 

وعم٤م شم٠مُمٚمتف طمؼ اًمت٠مُمؾ وضمدشمف » ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمزسمٞمدي ذم إحت٤مف اًمس٤مدة اعمت٘ملم:   -1

خم٤مًمًٗم٤م ٕصقل ُمذه٥م إُم٤مُمف، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤مًمردِّ قمغم أئٛم٦م اًمسٜم٦م يم٠مٟمف شمٙمٚمؿ سمٚمس٤من  يمالًُم٤م

اعمخ٤مًمٗملم وضم٤مزف ودم٤موز قمـ احلدود طمت  ؿمبف ىمقل أهؾ اًمسٜم٦م سم٘مقل اًمٜمّم٤مری، ومٚمٞمتٜمبف 

 .(1/ 1)إحت٤مف اًمس٤مدة اعمت٘ملم  ش.ًمذًمؽ

- وـمبع ذح »: زاهد اًمٙمقصمري قمـ هذا اًمنمح أضم٤مب ىم٤مئاًل  حمٛمد ٕمالُم٦موعم٤م ؾمئؾ اًم

عمجٝمقل يٜمس٥م إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل زوًرا يٜم٤مدي صٜمع يده سم٠مٟمف ضم٤مهؾ هبذا اًمٗمـ، وأٟمف طمِمقي 

، ط: اعمٙمتب٦م )شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري قمٚم  احل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي، ص ش.خمتؾ اًمٕمٞم٤مر

 إزهري٦م(.

أيب اًمٕمز ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ شم٠مًمٞمٗم٤مشمف، وُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة ردَّ قمغم اسمـ 

اًم٘مديؿ ُمـ أؾمامء اهلل »وُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذم ذح ىمقل اعم١مًمػ 

ومٞمتبلم ًمٜم٤م أن ٟمٗمٞمف هلذا آؾمتٕمامل ومٞمف ُمٖم٤مًمٓم٤مت وأظمٓم٤مء قمديدة، وىمد ىمٚمد اسمـ سم٤مز ذم ش: »شمٕم٤ممم

٤مًمٞمط قمـ ؿمٞمخٝمؿ إيمؼم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ذًمؽ اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ذم ذطمف، وهذا شمٚم٘م  هذه إهم

 (.1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة، صش. ومتٜمبف

- ـَ أ اًمٕمز اٟمت٘م٤مًدا ؿمديًدا، وظم٤مص٦م ذم  يبواًمِمٞمخ طمسـ سمـ قمكم اًمس٘م٤مف أيًْم٤م يٜمت٘مد اسم

يمام ذيمر ذم ذح وش. اًمتٜمديد سمٛمـ قمدد اًمتقطمٞمد»، ورؾم٤مًمتف شهتٜمئ٦م اًمّمديؼ اعمحبقب»رؾم٤مًمتف 

ًمٓمح٤موي٦م أن ٟمسبتف إمم اعمذه٥م احلٜمٗمل ظمٓم٠م، وأؿم٤مر إمم اعمس٤مئؾ اًمتل أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م اسمـ اًمٕم٘مٞمدة ا

 أيب اًمٕمز. 

وسم٘مل قمٚمٞمٜم٤م ًمزاًُم٤م أن ٟمِمػم إمم أٟمٜم٤م ٓ ٟمقاومؼ اًمِمٞمخ طمسـ اًمس٘م٤مف ذم سمٕمض آراءه وٓ 
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 ٟمٕمتؼمه ُُم٘متدى وُُمٓم٤مقًم٤م.

-  ششم٤مرخيف»ؿمٝمب٦م ذم  ىم٤ميض اسمـذيمر ( /-2ىمّم٦م رومع أُمر اسمـ أيب ) ٕمز اًم

ذيمره ُمـ ىمبؾ. ي٘مقل احل٤مومظ  وىمد ُمرَّ ش. إٟمب٤مء اًمٖمٛمر»وحم٤ميمٛمتِف، يمام ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

وأن اًمٕمٚمامء سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م ظمّمقًص٤م أهؾ ُمذهبف ُمـ احلٜمٗمٞم٦م » اسمـ طمجر ذم هذه اًم٘مّم٦م:

 .(1/ 1)إٟمب٤مء اًمٖمٛمر ش.أٟمٙمروا ذًمؽ

إصقل، يقضمد ًمف شمٗمردات إو٤موم٦ًم إمم أظمٓم٤مء اسمـ أيب اًمٕمز وؿمذوذه ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد و

وٓ ي٘مػ ش. اًمتٜمبٞمف قمغم ُمِمٙمالت اهلداي٦م»وؿمذوذ وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة، يمام يتْمح ذًمؽ ُمـ يمت٤مسمف 

، سمؾ إٟمف يٜمٙمر ضمقاز شم٘مٚمٞمد إُم٤مٍم ُمٕملٍم ُمـ إئٛم٦م، وىمد أًمَّػ رؾم٤مًم٦م ؾمامه٤م  إُمر قمغم هذا احلدِّ

 ذم اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمجقاز شم٘مٚمٞمد ؿمخص ُمٕملم. ش آشمب٤مع»

ُمقٟٓم٤م ؾمج٤مد احلج٤ميب ذم حت٘مٞم٘مف طمقل أُمر اسمـ أيب اًمٕمز: ٟمٔمري٦ُم اسمـ أيب اًمٕمز  ي٘مقل اًمِمٞمخ

ذم أُمر اًمت٘مٚمٞمد يتّم٤مدم ُمع اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمتبققم٦م ذم قمدة ُمقاوع. واعمال ُمٕملم اًمسٜمدي ذم 

اًمذي ي٘مقل سمقضمقب » طمٞمٜمام اطمت٩م ًمرأِيف سم٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز أيت: ش دراؾم٤مت اًمٚمبٞم٥م»يمت٤مسمف 

ردَّ قمٚمٞمف أهؾ احلؼ واٟمت٘مدوه سم٤محلج٩م وإدًم٦م. وىمد أضم٤مب ش لٍم ضم٤مهٌؾ وو٤ملٌّ شم٘مٚمٞمد إُم٤مٍم ُمٕم

( قمام ىم٤مًمف اسمـ 1/ 1ش )ذب ذسم٤مسم٤مت اًمدراؾم٤مت»اعمحدث اًمٙمبػم قمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمسٜمدي ذم 

 أيب اًمٕمز واعمال ُمٕملم اًمسٜمدي، يٜمبٖمل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٓم٤مًمٕمتف.

قمٚم  أن »٤مرة اسمـ أيب اًمٕمز: ي٘مقل اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمسٜمدي سمٕمد سمٞم٤من اجلقاب قمـ قمب

إومراط اسمـ أيب اًمٕمز ذم خم٤مًمٗم٦م اعمذاه٥م ُمـ إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمد قمٚمامء اًمٗمرق إرسمٕم٦م، ومال 

 (.1/1)ذب ذسم٤مسم٤مت اًمدراؾم٤مت ش. يٚمتٗم٧م إمم ىمقًمف هذا

وأو٤مف اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٚمٓمٞمػ اًمسٜمدي سم٠من ُم٤م يثػم اًمٕمج٥م أن اسمـ أيب اًمٕمز ي٘مقل ذم 

ٞمد إُم٤مِم ُمٕملِم. وذم ضم٤مٟم٥م آظمر يزقمؿ أن رأيف هق اًمّمقاب ويٓمٚم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم: إٟمف ٓ جيقز شم٘مٚم

وُمـ اًمٕمج٥م أٟمف ىمد يتٙمٚمؿ اسمـ أيب اًمٕمز ذم طم٤مؿمٞمتف قمٚم  اهلداي٦م »اًمٜم٤مس أن ي٘مٚمدوه. وقمب٤مرشمف: 

ذم سمٕمض اعمقاوع ومٞم٘مقل: اًمّمقاب أو احلؼ اًمذي جي٥م اشمب٤مقمف هق اًمذي ؾمٛمح٧ُم سمف، دون ُم٤م 

 .(1/ 1)ذب ذسم٤مسم٤مت اًمدراؾم٤مت ش.ذيمره همػمي

ش اًمتٜمبٞمف قمغم ُمِمٙمالت اهلداي٦م»وىمد أومرد اًمٕمالُم٦م ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م اًمردَّ قمغم يمت٤مب 

 ، وهق يمت٤مب ُمٕمروف.شأضمقسم٦م قمـ اقمؽماو٤مت اسمـ أيب اًمٕمز»ٓسمـ أيب اًمٕمز ذم يمت٤مب ؾمامه 
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طِمقْ  ـِ اًمرَّ ْْحٰ ؿِ سمِْسِؿ اهلل اًمرَّ
 

اءِ  (2)ِذْكُر َبيَاِن اْعِتَقادِ  (1)ََٰذا َُ ِب ُفَق ََ ٌَِّث َواْْلََىاَعِث، لََعَ َوْذ ِل السُّ َْ َ
 (3)أ

يَْه  َِ ُِْسَف َيْعُقَِْب ةِْي إِةَْرا ِِب يُ
َ
ِِفِّ، َوأ ِْ ٌِيَْفَث انلُّْعَىاِن ةِْي ثَاةٍِج امُْك ِِب َح

َ
الِْىنَِّث/ أ

يْتَاِِنِّ ا ِد ةِْي اْْلََسِي الشَّ ِِب َعتِْد اهلل ُُمَىَّ
َ
، َوأ ًَْطارِيِّ

َ
ْه -ْْل ُِ َِاُن اهلل َعنَيْ رِْض

ْْجَِعْيَ 
َ
ٍِ لَِربِّ  (5)َوَوا َيْعتَِقُدْوَن ِويْ  -(4)أ َن ةِ ِْ يِْي، َوَيِدْيٌُ ِل ادلِّ ِْ ُض

ُ
 (6)أ

.  (7)امَْعالَِىْيَ
                                                 

()  اعمخطقـمي رىمؿهبذا يبدأ أصؾ يمالم اعممًمػ يمام ورد ذم : ، ، ، ، ،و ،  :سمعد اًمبسؿؾي

رواهو احلسـ سمـ ؾمؾقامن سمنؾمـوده إمم اإلموم  ،و،  :. ويمذًمؽ اعمخطقـموت رىمؿ«هذا ذيمر سمقون ...»

ويتؼدم قمغم هذا اًمـص ذم خمتؾػ اعمطبققموت  .«هذا ذيمرسمقون...» ؛ ومؼد رشع اًمؽتوب ومقفو أيضو:سمـاًمطحووي

ممو زاده كوؾمخق هذه  وأوصوف وضمقزة ومػصؾي ًمإلموم اًمطحووي، واًمصالةُ  احلؿدُ  واعمخطقـموِت 

 اعمخطقـموت أو ممًمػق اعمطبققموت.

ىمول أسمق ضمعػر أْحد سمـ حمؿد سمـ ؾمالمي اًمطحووي رْحف اهلل: ىمد شمػحصً »( سمـ وشمبدأ خمطقط رىمؿ )

ؾمػ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ قمـ مذهى اإلموم إقمظؿ أيب طمـقػي اًمـعامن سمـ صموسمً اًمؽقذم رْحف اهلل، وأيب يق

اإلكصوري، وأيب قمبد اهلل حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم ومو يعتؼدون مـ أصقل اًمديـ 

وهذا اًمـص خيتؾػ قمـ كصقص اعمخطقـموت  «.ويديـقن سمف رب اًمعوعملم ومقضمدهتؿ يؼقًمقن ذم شمقطمقد اهلل...

 واعمعـك يؽود يؽقن واطمًدا. إظمرى،

  .«يمتوب ومقف»ىمقًُمف :  ،«هذا»( سمعد ىمقًمف: ) ىمؿوضموء ذم اعمخطقط ر

( ىمقًمف )«ؾمؼط مـ « اقمتؼود ،. وؾمؼط مـ ، «وذم «. اقمتؼود أهؾ «ؼقي واعمثبً مـ سم«. قمؼقدة

 اًمـسخ. واعمعـی ؾمقاء.

(ىمق ) ؾمؼط مـ « ومؼفوء اعمؾي»ًمف و ذم . «واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. وٓ يتغػم اعمعـك.«. ومؼقف اعمؾي
( ذم ) ، ، ، ، ، ، ، ، «أو معـوه. وؾمؼط مـ «رْحي اهلل شمعومم قمؾقفؿ أمجعلم ، ،

 ، واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. واًمؽميض واًمؽمطمؿ يمالمهو ضموئزان ًمؾعؾامء مـ سمعد اًمصحوسمي، وإومضؾ .

(/)رد اعمحتور اًمؽمطمؿ. 
( ذم ) ، ، «واعمعـك ؾمقاء.واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ«. ذم .
( ذم ) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  ، «واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. وهق «. رب

إصح ومقاومؼ سموًمؾغي.
( ؾمؼط مـ )  واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ.«. ًمرب اًمعوعملم»إمم ىمقًمف « هذا ذيمر»مـ ىمقًمف
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اًمشقخ » سموؾمؿ اإلموم اًمطحووي كحق وورد ذم سمعض اًمـسخ أًمؼوب ؾمومقي مؼروكي

ممو أووومفو إًمقف أطمد شمالمذشمف ، وهمػمهو مـ إًمؼوب «اإلموم اًمػؼقف قمؾؿ إكوم طمجي اإلؾمالم

ومنكف ًمقس أطمد مـ اعممًمػلم يند ذم يمتوسمف مثؾ هذه إًمؼوب مؼروكي سموؾمؿف، وأمو  أو همػمهؿ؛

 اًمتلويؾ سملكف ؾمجؾ قمغم ؾمبقؾ حتديٌ اًمـعؿي ومضعقػ. 

وٓخيػك أكف مـ زيودات « هذا مو رواه اإلموم أسمق ضمعػر اًمطحووي:»اًمـسخ وذم سمعض 

 وًمقس سمخط اإلموم اًمطحووي.  اًمذيـ ضموءوا مـ سمعد،

ومؽقػ  يرد أكف ٓمؽتقب ومقام ىمبؾ، ومال أي اًمراؾمخ ذم اًمؼؾى واعمعفقد ذم اًمذهـ. «هذا»

اإلؿمورة إمم  ومتصح شمصح اإلؿمورة إًمقف؟ وأمو إذا يمون هذا اًمؽالم مؾحؼو وًمقس أصقال،

، وإن يمون ـا هبو وموإلؿمورة إمم اعمعؾقم ذم اًمذهواحلوصؾ أن اًمؽالم إذا يمون مبدوءً  اعمذيمقر.

 اًمؽالم ممو أحلؼ سمف وموإلؿمورة إمم اعمقضمقد ذم اخلورج. 

ومالطموضمي إمم اًمعفد اخلورضمل  .«يمتوب ومقف» ىمقًمف: «هذا» ( سمعدوزاد ذم اعمخطقط رىمؿ )

 أو اًمذهـل. 

 تعريف العؼقدة: 

 اًمعؼقدة: طمؽؿ اًمذهـ اجلوزم اًمذي ٓ يؼبؾ اًمشؽ، وُيؼَصد سمف آقمتؼوُد دون اًمعؿؾ.

 وسمعثي رؾمؾف. قمؼقدة وضمقد اهلل شمعومم، كحق:

ٕن اًمـػس مشدودة ؛ سمؿعـك ؿمد اًمعؼدة وهق ،«اًمعؼد»ؾمؿقً اًمعؼقدة هبو ٕهنو مـ 

 يسع اخلؾؾ وآطمتامل واًمشؽ واًمشبفي.  ا ٓسموعمعؼقد قمؾقف قمؼدً 

، اًمتل قمؼد  واًمعؼقدة: ومعقؾي، سمؿعـی مػعقل أي اعمعؼقد» ؿؾ اًمديـ اًمبوسمريت:ىمول أيم

قمؾقفو اًمؼؾى وقمزم سموًمؼصد اًمبؾقغ، يؼول: اقمتؼد ومالن يمذا إذا ارشمبط قمؾقفو اًمؼؾى وقمزم 

ًمتعؾؼف سمعؼد اًمؼؾى دون اًمعؿؾ « قمؼقدة»قمزيؿي حمؽؿي. وإكام ؾمؿل قمؾؿ أصقل اًمديـ 

 (هـ(، صواجلامقمي، ٕيمؿؾ اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد اًمبوسمريت )م: )رشح قمؼقدة أهؾ اًمسـي«. سموجلقارح

و، واؿمتفر سمعؾؿ أيًض  «قمؾؿ اًمتقطمقد واًمصػوت»و «قمؾؿ أصقل اًمديـ» يطؾؼ قمؾقف

 مـفو:  اًمؽالم. و ؾمؿل سمعؾؿ اًمؽالم ًمقضمقه،

. اًمؽالم ذم يمذا ويمذا» قمـقان مبوطمثف يمون».



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
. أهؿ مبوطمثف يمالم اهلل شمعومم أ ىمديؿ هق أم طمودث؟
. قرث هذا اًمعؾؿ اًمؼقة ذم قمؾؿ اًمبحٌ واعمجودًمي واعمبوطمٌ اًمؽالمقي.ي
. .يـوؾمى اًمؽالُم ذم هذا اًمعؾؿ

ومؾف مػعقل ، ٕكف يشتؿؾ قمغم إدًمي اًمعؼؾقي واًمـؼؾقي؛ يؽثر ومقف اًمؽالم مع اعمعورولم

 معـوه اجلرح، واًمتلصمػم.  «اًمؽؾؿ» و يمبػم ذم اًمؼؾقب.

 . أصحوسمف :ًمٌمءأهؾ ا مـف: هؿ اعمـتؿقن إمم يشء. أهل:

 الػرق بني األهل واآلل: 

( )«ومقضوف  «إهؾ»يضوف إمم إرشاف، مثؾ: آل اًمـبل، وآل أيب سمؽر. وأمو  «أل

 كحق: أهؾ اًمـبل وأهؾ احلجوم.  إمم إرشاف وهمػمهؿ،

( )«ومقـسى إمم « إهؾ» وأمو كحق: آل اًمـبل، وآل زيد. يضوف إمم اًمعؼالء، «أل

 : أهؾ اًمؽبوئر، وأهؾ اعمسجد و اعمدرؾمي.كحق و،همػمهؿ أيًض 

() :هئ مئ خئ حئ  جئ   ُّ  اعمضوف إًمقف ذم أل أومم سموحلؽؿ، كحق ىمقًمف شمعومم َّ 
 : ومرقمقن سموٕومم.أي( ٦٤اغفر/ )

 يستؾزم أوًمقيي اعمضوف إًمقف سموحلؽؿ، كحق ضموء أهؾ ومالن.  ومال «إهؾ»وأمو  

 عذ ثالثة وجوه: «اآلل»يطؾق 

 ( )«مو ؿمبع آل حمّؿد مـ ظمبز »ٕزواج، كحق ىمقل قموئشي ريض اهلل قمـفو: سمؿعـك ا «آل

 ()صحقح اًمبخوري، رىمؿ: «. سمرٍّ ملدوٍم صمالصمَي أيوٍم طمتی حِلؼ سموهلل

«. مو أمسی قمـد آل حمّؿد صوُع سمرٍّ وٓ صوع طَمىٍّ وإّن قمـده شمسع كسقة» وذم روايي:

 ()صحقح اًمبخوري، رىمؿ:

 ()صحقح مسؾؿ، رىمؿ:«. زق آل حمّؿد ىُمقشًمواًمؾفؿ اضمعؾ ر» وذم روايي:

)ؾمــ أيب داود،  «.اصـعقا ٔل ضمعػر ـمعومو؛ ومنكف ىمد أشموهؿ أمٌر ؿمغؾفؿ»وذم روايي: 

 (رىمؿ:

ًُ سملمر اعمسؾؿلم ومسقليمؾ آُل أيب سمؽر مـ هذا » وذم روايي: ىمول أسمق سمؽر: وؿُمِغؾ

 ()صحقح اًمبخوري، رىمؿ:«. اعمول...



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؿس اعمراد ومقفو سمؤل أزواج اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أو قموئؾتف ومفذه اًمروايوت اخل

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. 

( )«مسـد أْحد، «.أمو قمؾؿً أن اًمصدىمي ٓ حتّؾ ٔل حمّؿد» كحق: سمؿعـك إىمورب: «آل(

 أي: أىمورسمف مـ سمـل هوؿمؿ. (رىمؿ:

( )«إوؾمط ًمؾطؼماين، رىمؿ: )اعمعجؿ«.آل حمّؿد يمّؾ شمؼّل »سمؿعـك اًمتوسمع، كحق:  «أل وذم ،

 إؾمـوده كقح سمـ أيب مريؿ، وهق متؽّؾؿ ومقف(

 (٦٤اغفر/ ) َّ هئ مئ خئ حئ  جئ  ُّ  :وىمول شمعومم

 وىمول اًمشوقمر:

تِفِ   آُل اًمـبلِّ ُهُؿ أشمبوُع ِمؾَّ

 

قداِن واًمَعرِب  ۞ ـَ إقموضمِؿ واًمسُّ  ِم

 ًمق مل يؽـ آًُمف إٓ أىمورسمفَ  

 

 ل أيب ََلَِى َصغمَّ اعُمَصكمِّ قمغم اًمطوهم ۞

 «(إٓ ىمراسمتف»، وذم سمعض اًمؽتى ، معجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي، ص)جمؿققمي اًمػقائد اًمبفقي، ص 

 وىمول قمبد اعمطؾى:

ؾِقِى   واكٍُمْ قمغم آِل اًمصَّ

 

 وقموسمِِديف اًْمَققَم آًَمَؽ  ۞

()ؾمؿط اًمـجقم اًمعقازم، ص    

 واعمراد سمآل اًمصؾقى: أشمبوقمف.

 : «أهل»ثالثة معاٍن لؽؾؿة 
جي ىهيه مه جه ين ىن ُّ  ىمول شمعومم: ،. مـ معوين إهؾ أو أهؾ اًمبقً اًمزوضمي 
ِد/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي َ٥٧) 

 (٩٧امقطص/ ) َّ ىه مه جه ين ىن من  ُّ  وىمول مقؾمك قمؾقف اًمسالم خموـمبو زوضمتف:

: ٌٍ  (. )صحقح مسؾؿ، رىمؿ:.«كِسوُؤه مـ أهِؾ سمقتِف»وذم طمدي

 وملزواضمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أهؾف. 

      .«ومػل احلديٌ: ظمرج اًمـبل  سمؿعـك اًمعوئؾي وإىمورب، «أهؾ اًمبقً»و «إهؾ

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ همداة وقمؾقف مرط مرطمؾ، مـ ؿمعر أؾمقد، ومجوء احلسـ سمـ قمكم وملدظمؾف،

  زث ُّ صمؿ ضموء احلسلم ومدظمؾ معف، صمؿ ضموءت وموـمؿي وملدظمؾفو، صمؿ ضموء قمكم وملدظمؾف، صمؿ ىمول:
 (.)صحقح مسؾؿ، رىمؿ:  (٧٧زاب/ اْلح) َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕكف ورد ذيمر إزواج ومقام  اعمراد ذم أيي اًمؽريؿي سملهؾ اًمبقً: إزواج وإىمورب؛

وأسمـوء  يمذًمؽ اًمبـوت، وأسمـوؤهو، أي يمام أن إزواج  اعمطفرات داظمؾي ذم أهؾ اًمبقً، ؾمبؼ،

 . «أهؾ اًمبقً»اإلظمقة، وإصفور، يمؾفؿ يشؿؾفؿ 

وأكو شمورك ومقؽؿ صمؼؾلم: أوَلام » ى اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:وذم طمديٌ آظمر: ظمط

ومحٌ قمغم يمتوب اهلل ورهمى  «يمتوب اهلل ومقف اَلدى واًمـقر ومخذوا سمؽتوب اهلل، واؾمتؿسؽقا سمف

أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمقتل، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمقتل، أذيمريمؿ اهلل ذم  ،وأهؾ سمقتل» ومقف، صمؿ ىمول:

أًمقس كسوؤه مـ أهؾ سمقتف؟ ىمول: كسوؤه  ،ـ أهؾ سمقتف؟ يو زيدومؼول ًمف طمصلم: وم« أهؾ سمقتل

مـ أهؾ سمقتف، و ًمؽـ أهؾ سمقتف مـ طمرم اًمصدىمي سمعده، ىمول: ومـ هؿ؟ ىمول: هؿ آل قمكم وآل 

،  )صحقح مسؾؿ قمؼقؾ، وآل ضمعػر، وآل قمبوس ىمول: يمؾ همٓء طمرم اًمصدىمي؟ ىمول: كعؿ.

 ( رىمؿ:

 (٧٣امنساء/ ) َّ    مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب  ُّ  ٹ ٹ 

 (٩٧طٍ/ ) َّ جغ مع جع مظ حط ٹ ٹ ُّ و

 .مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ  وملهؾ اًمديـ هؿ أشمبوقمف. اًمتوسمع، :مـ معوين إهؾو 
ِد/ ) َّجن يم ىم َ٦٤) 

 ه:ومؿعـو َّ ٰر ٰذ  ُّ أو يمام ورد يمثػما ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أي ًمقسقا مـ أشمبوقمؽ.

 أدقمقوء آشمبوع. :أي اًمتوسمع،

طموين سموزي رْحف اهلل رؾموًمي ذم هذا اعمقوقع ؾمامهو وأًمػ اًمشقخ حمؿد مقؾمك ظمون اًمرو

 ومؾػماضمعف مـ أراد اًمتحؼقؼ.  .«ًمطوئػ اًمبول ذم اًمػرق سملم إهؾ وأل»

 سبب تسؿقة أهل السـة واجلامعة، ومبدأ تسؿقة أهل احلق به:

يتبعقن ؾمـي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، و  ؿٕهن ،ؾمؿل أهؾ اًمسـي واجلامقمي سمف

  قمؾقف مجوقمي اًمصحوسمي واًمتوسمعلم.يلظمذون سمام 

قمغم أهؾ احلؼ ذم هنويي اًمؼرن إول اَلجري أو ذم اًمؼرن اًمثوين  «أهؾ اًمسـي» سمدأ إـمالق

 ىمول اسمـ ؾمػميـ ومقام سمعد، «اجلامقمي» صمؿ أوقػ إًمقف ًمػظي ا ٕهؾ احلؼ مـ أهؾ اًمبوـمؾ،متققزً 

وًمقا: ؾمؿقا ًمـو رضموًمؽؿ، ومُقـَظر مل يؽقكقا َيسلًمقن قمـ اإلؾمـود، ومؾام وىمعً اًمػتـي، ىم (::م)

)مؼدمي اإلموم مسؾؿ، سموب «.إمم أهؾ اًمسـي ومقمظمذ طمديثفؿ، وُيـظر إمم أهؾ اًمبدع ومال يمظمذ طمديثفؿ

 ذم أن اإلؾمـود مـ اًمديـ(



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إذا يمون اًمرضمؾ صوطمى ؾمـي » سمـ زاذان: ة( ًمعامر:موىمول أيقب اًمسختقوين )

 ، وإؾمـوده وعقػ(قمتؼود أصقل أهؾ اًمسـي واجلامقمي، رىمؿ:)رشح ا «.ومجوقمي ومال شمسلل قمـ أي طمول يمون ومقف

)رشح اقمتؼود أصقل أهؾ «.مو أىمؾ أهؾ اًمسـي واجلامقمي» هـ(::موىمول ؾمػقون اًمثقري )

 (اًمسـي واجلامقمي، رىمؿ:

وأضمري ذم  ،«رشح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي» وروى اًمالًمؽوئل ذم

قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس  «شموريخ سمغداد»، واخلطقى ذم «هشمػسػم»واسمـ أيب طموشمؿ ذم  ،«اًمنميعي»

ىمول: وملمو  ،(٦٠٤آل عىران/ ) َّمح  جح مج حج مث ُّ  ريض اهلل قمـفام ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم:

اًمذيـ اسمقضً وضمقهفؿ وملهؾ اًمسـي واجلامقمي، وأمو اًمذيـ اؾمقدت وضمقهفؿ وملهؾ اًمبدع 

. اًمنميعي ًممضمري، اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي، رىمؿ: . رشح أصقل)شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ، آل قمؿران:«. وإهقاء

 (./. شموريخ سمغداد رىمؿ:

ويمالمهو متفامن سموًمؽذب  مقنة سمـ قمبد رسمف،ووذم إؾمـوده جموؿمع سمـ قمؿرو،  

أهؾ اًمسـي و  » وموًمؼقل سملن اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـف أول مـ أـمؾؼ قمغم أهؾ احلؼ واًمقوع،

 يتقضمف.  ٓ «اجلامقمي

يدقمق إمم  -اًمـظر إمم اًمرضمؾ مـ أهؾ اًمسـي » ايي قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـف:وذم رو

 ()رشح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي، رىمؿ:«. قمبودة -اًمسـي ويـفك قمـ اًمبدقمي 

 (/ )مقزان آقمتدالوذم إؾمـوده: احلسـ سمـ أيب ضمعػر اجلػري وعقػ ومـؽر احلديٌ.

 السـة لغة واصطالحا:

 ،يموكً أو ؾمقئيً  طمسـيً  اًمطريؼي واًمسػمة اًمتل يسؾؽفو اإلكسون ويتعقدهو، اًمسـي ًمغي:

َـّ ذم اإلؾمالم ؾُمـًي طمسـي، ومُعِؿؾ هبو سمعده، يمتى » ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: مـ ؾَم

َـّ ذم اإلؾمالم ؾمـي ؾمقئًي،  ًمف مثؾ أضمر مـ قَمِؿؾ هبو، وٓ َيـُؼص مـ أضمقرهؿ يشء، ومـ ؾَم

)صحقح . «يُمتِى قمؾقف مثؾ ِوْزر مـ قمؿؾ هبو، وٓ يـؼص مـ أوزارهؿ يشء ومُعِؿَؾ هبو سمعده،

 (مسؾؿ، رىمؿ:

)ؾمــ «. واًمذي كػيس سمقده ًمؽميمبـ ؾمـي مـ يمون ىمبؾؽؿ»وىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 ، وىمول: طمسـ صحقح(اًمؽممذي، رىمؿ:

ىمول  يؼتدى هبو. و:ـمريؼي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمحبقسمي اًمتلواًمسـي اصطالطًم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، إن ىمدرت أن شمصبح ومتيس » رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٕكس ريض اهلل قمـف: يو سُمـَلَّ

يو سمـل » ىمول زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: . ىمول أكس:«ًمقس ذم ىمؾبؽ همش ٕطمد وموومعؾ

 . وىمول: طمسـ همريى()ؾمــ اًمؽممذي، رىمؿ:...«.وذًمؽ مـ ؾمـتل

، )ؾمــ اسمـ موضمف، رىمؿ: ...«.اًمـؽوح مـ ؾمـتل»اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  وىمول رؾمقل اهلل صغم

 وإؾمـوده طمسـ(.

مـ يعش » وىمد شمطؾؼ اًمسـي قمغم ؾمـي اًمصحوسمي، ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 ومؼوًمقا: يمقػ كػعؾ؟ ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:، «مـؽؿ ومسػمی اظمتالوًمو يمثػًما

)ؾمــ اًمؽممذي، سموب موضموء «. وء اًمراؿمديـ اعمفديلم قمضقا قمؾقفو سموًمـقاضمذقمؾقؽؿ سمسـتل وؾمـي اخلؾػ»

 .وىمول اًمؽممذي: هذا طمديٌ طمسـ صحقح( ․ذم إظمذ سموًمسـي واضمتـوب اًمبدع، رىمؿ:

 ا: واصطالح   اجلامعة لغة  

 اضمتامع اًمـوس قمغم يشء، وهق ود اًمػرىمي.  اجلامقمي ًمغي:

هؿ أصحوب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  «اجلامقمي»يـطبؼ قمؾقفؿ  أول مو واصطالطمو:

واًمػؼفوء وإئؿي اعمجتفديـ، صمؿ أشمبوقمفؿ مـ  وورصمي قمؾقمفؿ مـ اًمعؾامء وؾمؾؿ، و أشمبوقمفؿ،

 قمومي اعمسؾؿلم. 

 نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :ىمقًمف شمعومميميده و

هؿ مجوقمي اًمصحوسمي، وهذه ( ٦٠٧آل عىران/ ) َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب

  ؼً قمغم احلؼ واَلدى ىمبؾ همػمهؿ.اجلامقمي هل اًمتل اشمػ

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ   ىمول شمعومم:و
 (٦٦٣امنساء/ ) َّ مت  زت يبرت ىب نب

إن اجلامقمي هل مجوقمي اًمصحوسمي قمغم اخلصقص، ومنهنؿ اًمذيـ »: ىمول اإلموم اًمشوـمبل

 ، اعمسلًمي اًمسودؾمي قمنم(/)آقمتصوم  .«أىمومقا قمامد اًمديـ وَأرؾُمقا أوشموده

هؿ أهؾ اًمػؼف واًمعؾؿ  :وشمػسػم اجلامقمي قمـد أهؾ اًمعؾؿ» ول اإلموم اًمؽممذي:ىم

 )ؾمــ اًمؽممذي، سموب مو ضموء ذم ًمزوم اجلامقمي( .«واحلديٌ

مـ ىمول سمام شمؼقل سمف مجوقمُي اعمسؾؿلم ومؼد ًمزم مجوقمتفؿ، »ىمول اإلموم اًمشوومعل رْحف اهلل:و



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)اًمرؾموًمي، . «ؿ اًمتل ُأِمَر سمؾزومفوومـ ظموًمػ مو شمؼقل سمف مجوقمُي اعمسؾؿلم ومؼد ظموًمػ مجوقمتف

 ، سموب اإلمجوع(ص

أهؾ اًمٌمء مالزمف. واًمسـي ذم اًمؾغي: اًمطريؼي. وذم اًمنمع: اؾمؿ » ىمول اًمعالمي اًمبوسمريت:

ًمؾطريؼ اعمسؾقك ذم اًمديـ. وىمد شمؼع قمؾی ؾمـي اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم وهمػمه مـ 

«. ل وؾمـي اخلؾػوء اًمراؿمديـ مـ سمعديقمؾقؽؿ سمسـت»اًمصحوسمي ًمؼقًمف صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

وًمؽـ اعمراد سمف هوهـو اًمطريؼ اًمتل يمون قمؾقفو اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم، وأمر سموًمدقموء إًمقفو 

ِسف/ ) َّ يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت  ُّ سمؼقًمف شمعومم: (٦٠٦ي
ؾقف واعمراد سموجلامقمي: اًمصحوسمي واًمتوسمعقن َلؿ سمنطمسون، وإًمقف اإلؿمورة سمؼقًمف صغم اهلل قم

 وؾمؾؿ: وهق اًمطريؼ اًمذي أكو قمؾقف وأصحويب.

وإكام ؾمؿقً هذه اًمطريؼ ـمريؼ أهؾ اًمسـي واجلامقمي؛ ٕهنو خموًمػي ًمطريؼ أهؾ اَلقی 

 (، واكظر: رشح اًمطحووي ًمؾغزكقي، ص)رشح قمؼقدة اإلموم اًمطحووي ًمؾبوسمريت، ص«. واًمبدقمي

قمغم  اًمؽالمَ  «ي واجلامقميمـ هؿ أهؾ اًمسـ» وومصؾ اًمشقخ قمكم طمومد اخلؾقػي ذم يمتوسمف

 معـك أهؾ اًمسـي واجلامقمي ًمغي واصطالطمو، ومعوكقفو اعمختؾػي ذم خمتؾػ اًمعصقر وإزمون.

ك أهؾ اًمسـي واجلامقمي سموًمػرىمي اًمـوضمقي واًمطوئػي اعمـصقرة واًمسؾػ اًمصوًمح سؿَّ ويُ 

 و.أيًض 

قمؾی  إن سمـل إهائقؾ شمػرىمً قمغم صمـتلم وؾمبعلم مؾي، وشمػؽمق أمتل» وذم احلديٌ:

صمالث وؾمبعلم مؾي، يمؾفؿ ذم اًمـور إٓ مؾي واطمدة، ىموًمقا: ومـ هل يو رؾمقل اهلل؟ ىمول: مو أكو 

 ()ؾمــ اًمؽممذي، رىمؿ:«. قمؾقف وأصحويب

 تعريف باألشاعرة واداتريدية:

ومؼوومف اإلموم أسمق احلسـ  هـ،سمدأ مذهى اعمعتزًمي واعمشبفي وهمػممهو يـتنم سمعد قموم 

سموٕدًمي اًمعؼؾقي سمجوكى إدًمي  هـ(:مأسمق مـصقر اعموشمريدي )و (:مإؿمعري )

طَمو مذهى أهؾ اًمسـي واجلامقمي، اًمـؼؾقي. ومـسى إًمقفام مجوقمي أهؾ اًمسـي واجلامقمي وأـمؾؼ  ورَشَ

 . «اعموشمرديي»و «إؿموقمرة» قمؾقفؿ

ؿمقخـو أسمق احلسـ » ىمول اإلموم اًمبقفؼل ذم اإلموم أيب احلسـ إؿمعري رْحف اهلل:

عري رْحف اهلل مل حيدث ذم ديـ اهلل طمدصًمو، ومل يلت ومقف سمبدقمي، سمؾ أظمذ أىموويؾ اًمصحوسمي إؿم



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ مـ إئؿي ذم أصقل اًمديـ، ومـٍمهو سمزيودة رشح وشمبقلم، وأن مو ىموًمقا 

ذم إصقل وضموء سمف اًمنمع صحقح ذم اًمعؼقل، ظمالف مو زقمؿ أهؾ إهقاء مـ أن سمعضف ٓ 

راء، ومؽون ذم سمقوكف شمؼقيي مو مل يدل قمؾقف مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي، وكٍمة أىموويؾ يستؼقؿ ذم أ

مـ مه مـ إئؿي يمليب طمـقػي وؾمػقون اًمثقري مـ أهؾ اًمؽقومي، وإوزاقمل وهمػمه مـ أهؾ 

اًمشوم، وموًمؽ واًمشوومعل مـ أهؾ احلرملم، ومـ كحو كحقمهو مـ احلجوز وهمػمهو مـ ؾموئر 

بؾ وهمػمه مـ أهؾ احلديٌ، واًمؾقٌ سمـ ؾمعد وهمػمه، وأيب قمبد اهلل اًمبالد، ويملْحد اسمـ طمـ

وأيب احلسـ مسؾؿ سمـ احلجوج اًمـقسوسمقري إمومل أهؾ أصمور  ،حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري

 «.وطمػوظ اًمســ اًمتل قمؾقفو مدار اًمنمع ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم

اًمسـي، وأكؽروا مو وطملم يمثرت اعمبتدقمي ذم هذه إمي وشمريمقا فموهر اًمؽتوب و»صمؿ ىمول: 

ورد سمف مـ صػوت اهلل قمزوضمؾ كحق احلقوة واًمؼدرة واًمعؾؿ واعمشقئي واًمسؿع واًمبٍم 

واًمؽالم، وضمحدوا مو دلَّ قمؾقف مـ اعمعراج وقمذاب اًمؼؼم واعمقزان، وأن اجلـي واًمـور خمؾقىمتون، 

واًمشػوقمي، وأن أهؾ اإليامن خيرضمقن مـ اًمـػمان، ومو ًمـبقـو صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ احلقض 

ومو ٕهؾ اجلـي مـ اًمرؤيي، وأن اخلؾػوء إرسمعي يموكقا حمؼلم ومقام ىمومقا سمف مـ اًمقٓيي، وزقمؿقا 

أن ؿمقئًو مـ ذًمؽ ٓ يستؼقؿ قمغم اًمعؼؾ وٓ يصح ذم اًمرأي، أظمرج اهلل قمزوضمؾ مـ كسؾ أيب 

ـ صد قمـ مقؾمك إؿمعري ريض اهلل قمـف إموًمو ىموم سمـٍمة ديـ اهلل، وضموهد سمؾسوكف وسمقوكف م

ؾمبقؾ اهلل، وزاد ذم اًمتبقلم ٕهؾ اًمقؼلم أن مو ضموء سمف اًمؽتوب واًمسـي ومويمون قمؾقف ؾمؾػ هذه 

)شمبقلم يمذب اعمػؽمي ومقام كسى إمم اإلموم أيب احلسـ إؿمعري، «. إمي مستؼقؿ قمغم اًمعؼقل اًمصحقحي وأراء

 (-ٓسمـ قمسويمر، ص

 «ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى»ذا ذم وؾموق شموج اًمسبؽل أيضو كص اإلموم اًمبقفؼل ه
(/-.) 

صمؿ ٓ خيػك قمؾقؽ يو أظمل أن مدار قمؼوئد أهؾ اًمسـي واجلامقمي  » وىمول اإلموم اًمشعراين:

أطمدمهو اًمشقخ اإلموم أسمق مـصقر اعموشمريدي، واًمثوين اًمشقخ اإلموم أسمق  ،يمالم ىمطبلم يدور قمغم

«. ؾمؾؿ مـ اًمزيغ واًمػسود ذم قمؼقدشمفاحلسـ إؿمعري، ومؽؾ مـ شمبعفام أو أطمدمهو اهتدى و

 (-)اًمؼقاقمد اًمؽشػقي اعمقوحي عمعوين اًمصػوت اإلَلقي، ص

واقمؾؿ يو أظمل أن اعمراد سملهؾ اًمسـي » :«اًمققاىمقً واجلقاهر»وىمول اإلموم اًمشعراين ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واجلامقمي، ذم قمرف اًمـوس اًمققم، اًمشقخ أسمق احلسـ إؿمعري ومـ ؾمبؼف سموًمزمون يموًمشقخ أيب 

 ذم اًمسـي يموًمشقخ و قمظقاًم اعموشمريدي وهمػمه ريض اهلل شمعومم قمـفؿ، ويمون اعموشمريدي إمومً  مـصقر

 ()اًمققاىمقً واجلقاهر، ص«. أيب احلسـ إؿمعري

واعمراد سموًمسـي مو قمؾقف إمومو أهؾ اًمسـي واجلامقمي اًمشقخ أسمق » ؿل:توىمول اسمـ طمجر اَلق

 ، ط: دار اًمػؽر(/ـ اىمؽماف اًمؽبوئر )اًمزواضمر قم«. وأسمق مـصقر اعموشمريدي ،احلسـ إؿمعري

وأسمق مـصقر  ،إموم أهؾ اًمسـي واجلامقمي أسمق احلسـ إؿمعري» وىمول اعمال قمكم اًمؼوري:

 ، سموب آؾمتعوذة(/)مرىموة اعمػوشمقح «. اعموشمريدي

إهقاء اعمـؽرة هل آقمتؼودات اًمػوؾمدة اعمخوًمػي عمو قمؾقف إموم » وىمول احلوومظ اسمـ طمجر:

، سموب /)مرىموة اعمػوشمقح «.وأسمق مـصقر اعموشمريدي ،سـي واجلامقمي أسمق احلسـ إؿمعريأهؾ اًم

 آؾمتعوذة(

أهؾ اًمسـي واجلامقمي وهؿ إؿموقمرة واعموشمريديي، » وىمول اًمعالمي اسمـ قموسمديـ اًمشومل:

وهؿ متقاومؼقن إٓ ذم مسوئؾ يسػمة أرضمعفو سمعضفؿ إمم اخلالف اًمؾػظل يمام سملم ذم 

 ، ط: دار اًمػؽر، سمػموت(/ي رد اعمحتور )مؼدم«.حمؾف

إذا أـمؾؼ أهؾ اًمسـي واجلامقمي وموعمراد هبؿ إؿموقمرة » وىمول اًمعالمي اًمزسمقدي:

 (.، ط: دار اًمػؽر. وشمعؾقؼ إؿمورات اعمرام، ص/)إحتوف اًمسودة اعمتؼلم  «.واعموشمريديي

وأيب  أيب احلسـ ملموًمقعؾؿ أّن يمالًّ مـ اإلمو» وىمول اًمعالمي اًمزسمقدي ذم مقوع آظمر:

مل يبدقمو مـ قمـدمهو رأًيو ومل يشتؼو  -ظمػًما اإلؾمالم ريض اهلل قمـفام وضمزامهو قمـ- مـصقر

مـووالن قمام يموكً قمؾقف أصحوب رؾمقل اهلل...،  اًمسؾػ إكام مهو مؼرران عمذاهى مذهًبو

، /)إحتوف اًمسودة اعمتؼلم «.وكوفَمَر يمؾُّ مـفام ذوي اًمبدع واًمضالٓت طمتك اكؼطعقا ووًمقا مـفزملم

 ط: دار اًمػؽر(

إن رئقس أهؾ اًمسـي واجلامقمي ذم قمؾؿ اًمؽالم رضمالن، أطمدهو » ىمول ـموش يمؼمى زاده:و

طمـػل وأظمر ؿموومعل. أمو احلـػل، ومفق أسمق مـصقر حمؿد سمـ حمؿقد اعموشمريدي، إموم 

اَلدى...، وأمو أظمر اًمشوومعل، ومفق ؿمقخ اًمسـي ورئقس اجلامقمي إموم اعمتؽؾؿلم وكورص ؾمـي 

اًمديـ واًمسوقمل رم طمػظ قمؼوئد اعمسؾؿلم أسمق احلسـ إؿمعري ؾمقد اعمرؾمؾلم واًمذاّب قمـ 

 ، ط: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت(/-)مػتوح اًمسعودة  «.اًمبٍمي...

ذم ديور  -أي أهؾ اًمسـي-واؿمتفر إؿموقمرة هبذا آؾمؿ » وىمول اًمعالمي اًمدردير:
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اًمـفر وموعمشفقر ومقفو هبذا  ظمراؾمون واًمعراق واحلجوز واًمشوم وأيمثر إىمطور. وأمو ديور مو وراء

آؾمؿ هق أسمق مـصقر اعموشمريدي وأشمبوقمف اعمعرومقن سموعموشمريديي، ويمالم اًمػريؼلم قمغم هدى 

 (. ومثؾف ذم اًمؼقاقمد اًمؽشػقي اعمقوحي عمعوين اًمصػوت اإلَلقي، ًمؾشعراين، ص/)مؼدمي شمػسػم اعموشمريدي «. وكقر

 قمغم هومش رشح اًمعؼوئد: «ظمقوزم» وذم ،كمؽستؾمواًمعالمي  وىمول اًمعالمي اًمتػتوزاين،

اعمشفقر مـ أهؾ اًمسـي ذم ديور ظمراؾمون واًمعراق واًمشوم وأيمثر إىمطور هؿ إؿموقمرة »

أصحوب أيب احلسـ إؿمعري، أول مـ ظموًمػ أسمو قمكم اجلبوئل ورضمع قمـ مذهبف إمم اًمسـي. 

حمؿد سمـ حمؿد، يمون وذم ديور مو وراء اًمـفر اعموشمريديي أصحوب أيب مـصقر اعموشمريدي، وهق 

 (. واكظر: اًمؽؾقوت ٕيب اًمبؼوء اًمؽػقي، ص، و/)مؼدمي شملويالت أهؾ اًمسـي «. يؾؼى سمنموم اَلدى

وهمٓء احلـػقي، واًمشوومعقي، واعموًمؽقي، » :«معقد اًمـعؿ» وىمول شموج اًمديـ اًمسبؽل ذم

امقمي يديـقن اهلل شمعومم وومضالء احلـوسمؾي ذم اًمعؼوئد يد واطمدة يمؾفؿ قمغم رأي أهؾ اًمسـي واجل

سمطريؼ ؿمقخ اًمسـي أيب احلسـ إؿمعري رْحف اهلل، ... وسموجلؿؾي قمؼقدة إؿمعري هل مو 

«. شمضؿـتف قمؼقدة أيب ضمعػر اًمطحووي اًمتل شمؾؼوهو قمؾامء اعمذاهى سموًمؼبقل وروقهو قمؼقدة

 ()معقد اًمـعؿ وُمبقد اًمـؼؿ، ًمؾسبؽل، ص

ذم أن  ي سملهنؿ مـ أشمبوع اإلموم إؿمعري،وصػ اًمعالمي اًمسبؽل ذم هذا اًمـص احلـػق

وىمول اًمسبؽل كػسف ذم رشح قمؼقدة اسمـ  ذم اًمعؼوئد. يدييـسى إطمـوف إمم اإلموم اعموشمر

 «. وؿمقخ احلـػقي: أسمق مـصقر اعموشمريدي»طموضمى: 

اقمؾؿ أن أهؾ اًمسـي واجلامقمي يمؾفؿ » ىمول اًمعالمي اًمسبؽل ذم رشح قمؼقدة اسمـ طموضمى:

وإن اظمتؾػقا ذم اًمطرق واعمبودئ  ،د واطمد ومقام جيى وجيقز ويستحقؾىمد اشمػؼقا قمغم معتؼ

اعمقصؾي ًمذًمؽ، وسموجلؿؾي ومفؿ سموٓؾمتؼراء صمالث ـمقائػ: إومم: أهؾ احلديٌ، ومعتؿد 

مبودئفؿ إدًمي اًمسؿعقي: اًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع. اًمثوكقي: أهؾ اًمـظر اًمعؼكم، وهؿ إؿمعريي 

حلسـ إؿمعري، وؿمقخ احلـػقي: أسمق مـصقر اعموشمريدي، وهؿ و احلـػقي، وؿمقخ إؿمعريي أسمق ا

متػؼقن ذم اعمبودئ اًمسؿعقي ومقام يدرك اًمعؼؾ ضمقازه ومؼط، واًمعؼؾقي واًمسؿعقي ذم همػمهو، و 

اشمػؼقا ذم مجقع اعمطوًمى آقمتؼوديي إٓ ذم مسوئؾ. اًمثوًمثي: أهؾ اًمقضمدان واًمؽشػ، وهؿ 

 «.يٌ ذم اًمبدايي واًمؽشػ واإلَلوم ذم اًمـفوييومبودئفؿ مبودئ أهؾ اًمـظر واحلد اًمصقومقي،

 (.)شمعؾقؼ إؿمورات اعمرام، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مـ ؾمبؼ اإلموم إؿمعري واإلموم اعموشمريدي. واعمراد سموعمحدصملم ذم اًمـص اًمسوسمؼ: 

 يطؾؼ قمؾقفؿ إؿموقمرة واعموشمريديي؛ ومال ويموكقا قمغم اًمـفٍ اًمصحقح ٕهؾ اًمسـي واجلامقمي،

ويمذًمؽ اعمراد سموًمصقومقي هؿ اًمصقومقي اعمتؼدمقن اًمذيـ  .ديريٕهنؿ ؾمبؼقا إؿمعري واعموشم

أمثول ضمـقد اًمبغدادي، واإلموم اعمحوؾمبل،  ،ديؾمبؼقا اإلموم إؿمعري واإلموم اعموشمري

وأمو اعمحدصمقن أو اًمصقومقي اًمذيـ ضموءوا سمعد اإلموم إؿمعري  وإسمراهقؿ اًمـخعل وهمػمهؿ،

 :«ـمبؼوت اًمشوومعقي»ىمول شموج اًمديـ اًمسبؽل ذم  ي.واإلموم اعموشمريدي ومؽوكقا أؿموقمرة أو موشمريدي

 وهق )أي: مذهى إؿمعري( مذهى اعمحدصملم ىمدياًم وطمديًثو إٓ مـ اسمتدع ومؼول سموًمتشبقف،»

 (./)ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى «.وقمزاه إمم اًمسـي

أو اعمراد سموعمحدصملم هؿ اًمعؾامء اًمذيـ يـتؿقن إمم قمفد اإلموم أيب احلسـ إؿمعري  

ويتجـبقن  ويؽتػقن سموٕدًمي اًمـؼؾقي ذم إصمبوت قمؼوئد اإلؾمالم، وم أسمق مـصقر اعموشمريدي،واإلم

  آؾمتدٓل سموًمطريؼي اًمعؼؾقي ذم رد إومؽور اًمبوـمؾي.

 عذ األشاعرة وحدهم: «أهل السـة واجلامعة»سبب قرص 

ىمول اإلموم ضمالل  وىمٍم سمعض اًمؽتى إـمالق أهؾ اًمسـي واجلامقمي قمغم إؿموقمرة،

اًمػرىمي اًمـوضمقي، وهؿ إؿموقمرة، أي اًمتوسمعقن ذم » :«ًمعؼوئد اًمعضدييرشح ا» اًمدواين ذم اًمديـ

 (./)رشح اًمعؼقدة اًمعضديي «.إصقل ًمؾشقخ أيب احلسلم إؿمعري

ىمول اًمؼويض قمبد اًمـبل  يطؾؼ قمغم اعموشمريديي وإؿموقمرة يمؾفؿ. «إؿموقمرة»وذًمؽ ٕن 

ؿمعريي ذم مؼوسمؾي اعموشمريديي، وهؿ اًمذيـ شمبعقا أسمو إ» :«دؾمتقر اًمعؾامء» سمـ قمبد اًمرؾمقل ذم

وإؿموقمرة إذا  وإؿموقمرة ذم مؼوسمؾي اعمعتزًمي ؿمومؾي ًمؾامشمريديي وإؿمعريي. احلسـ إؿمعري.

 (./)دؾمتقر اًمعؾامء «.وىمعً ذم مؼوسمؾي احلؽامء وموعمراد هبو مجقع اعمتؽؾؿلم

 نزاء اعموشمريديي. وأمو قمومي اعمتؽؾؿلم ومقطؾؼقن إؿموقمرة وإؿمعريي سم

  وملـمؾؼ قمغم اعموشمريدييِ  وىمول سمعضفؿ: ٕن معظؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي هؿ مـ إؿموقمرة،

آىمتصور قمغم و»أهؾ اًمسـي واجلامقمي ٓ همػمهؿ، يظـ أن إؿموقمرة هؿ  شمغؾقًبو. ومال ؿموقمرةُ إ

ج همػمهؿ يػفؿ مـف إظمرا إؿموقمرة ذم كصقص إئؿي إكام ذًمؽ ًمؽقهنؿ أهمؾى أهؾ اًمسـي، ومال

 (.)أهؾ اًمسـي إؿموقمرة، ص«.مـ ـمقائػ أهؾ اًمسـي مـ اًمػرىمي اًمـوضمقي



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 –ًمؼد مر سمؽ كصقص سمعض يمبور أهؾ اًمعؾؿ، وؾموق ْحد اًمسـون وومقزي اًمعـجري 

 أىمقال سمعض إيموسمر واعمعورصيـ مـ أهؾ اًمعؾؿ سملن أسمو احلسـ إؿمعري، -قمالوة قمغم ذًمؽ

وأمو اًمسؾػققن ومرهمؿ شمٍمحيوت همٓء اًمعؾامء  جلامقمي.وأسمو مـصقر اعموشمريدي مـ أهؾ اًمسـي وا

رشح » ىمول اًمشقخ قمثقؿلم ذم؛ مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي واعموشمريدييَ  يعدون إؿموقمرةَ ٓ اًمؽبور 

وقُمؾؿ مـ يمالم اعممًمػ رْحف اهلل أكف ٓ يدظمؾ ومقفؿ مـ ظموًمػفؿ ذم » :«اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي

ون مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي ذم هذا اًمبوب؛  -مثاًل  -ـمريؼتفؿ؛ وموٕؿموقمرة واعموشمريديي ٓ يَعدُّ

ٕهنؿ خموًمػقن عمو يمون قمؾقف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأصحوسمف ذم إضمراء صػوت اهلل ؾمبحوكف 

و شمعومم قمغم طمؼقؼتفو، وَلذا خيطئ مـ يؼقل: إن أهؾ اًمسـي واجلامقمي صمالصمي: ؾمؾػققن، و 

 ، ط: دار اسمـ اجلقزي(/ة اًمقاؾمطقي )رشح اًمعؼقد«.أؿمعريقن، وموشمريديقن؛ ومفذا ظمطل

ومؾقسً  قمؾؿ مـ يمالم اسمـ شمقؿقي أن معوريض اًمسؾػقلم ًمقسقا مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي؛

ٕهنؿ يعوروقن مو  إؿموقمرة واعموشمريديي مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي ذم سموب صػوت اهلل شمعومم؛

 شمعومم قمغم اعمعـك يمون قمؾقف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأصحوسمف مـ ْحؾ صػوت اهلل

ومؿـ قمدَّ إؿموقمرة واعموشمريديي واًمسؾػقلم مـ أهؾ اًمسـي واجلامقمي ومؼد أظمطل قمـد  احلؼقؼل.

 اسمـ شمقؿقي. 

ومغؾط مـ همؾط ذم معـك أهؾ اًمسـي  » وىمول اًمشقخ صوًمح سمـ قمبد اًمعزيز آل اًمشقخ:  

)رشح اًمعؼقدة «. وشمريدييو اجلامقمي، وملدظمؾ ذم أهؾ اًمسـي واجلامقمي اًمػرق اًمضوًمي يموٕؿموقمرة واعم

 (/اًمقاؾمطقي، ًمصوًمح آل ؿمقخ 

سمقون » رشح اًمعؼقدة اًمطحوويي: و قمغم يمالم اعممًمػ ذمشمعؾقؼً ىمول اًمشقخ صوًمح آل ؿمقخ و

ومنذن ىمقًمف: )أهؾ اًمسـي واجلامقمي( ُيدظِمؾ ومقفؿ اعمرضمئي مرضمئي : »«اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي

اًمسـي واجلامقمي يشؿؾ أهؾ احلديٌ وإصمر، اًمػؼفوء، وهذا مـف يدل قمغم أن مدًمقل أهؾ 

 ()رشح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ص«. وهذا سموـمؾ ،ويشؿؾ اعموشمريديي وإؿموقمرة

مـ ْحؾ اًمقد قمغم اًمؼقة واًمؼدرة ومؼد طمرومقا، ومنهنؿ قمطؾقا اعمعـك » ىمول اًمشقخ قمثقؿلم:و

وسموًمقد اعمحرومي،  ومـ ىمول سموًمتػقيض مل يؼؾ سموعمعـك احلؼقؼل، اعمراد، وطمرومقه إمم معـك آظمر.

)رشح اًمعؼقدة «. ومعؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي سمريئي مـ اًمتحريػ ومـ اًمتعطقؾ» صمؿ ىمول:. «ومفؿ معطؾي

 (.اًمقاؾمطقي، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؿمعريي معطؾي» وىمول اًمشقخ صوًمح آل اًمشقخ: «. اعموشمريديي معطؾي، واًمؽالسمقي معطؾي، وٕا

 (./)رشح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي، ًمصوًمح آل ؿمقخ 

ومـ أهؾ » ذم رشح اًمعؼقدة اًمـقكقي: –ؿمقخ اًمعالمي قمثقؿلم-مي اًمسعديوىمول اًمعال

اًمبدع مـ هق دون همٓء يمؽثػم مـ اًمؼدريي ويموًمؽالسمقي وإؿمعريي، ومفمٓء مبتدقمي ووًمقن 

 .(/)رشح اًمؼصقدة اًمـقكقي «. ذم إصقل اًمتل ظموًمػقا ومقفو اًمؽتوب واًمسـي

يؾجمون إمم اًمتلويؾ صقوكي ًمعؼقدهتؿ سملن ورهمؿ أن اًمشقخ قمثقؿلم وهمػمه مـ اًمسؾػقلم 

قمغم اعمعقي  (٦اْلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ وحيؿؾ اعمعقي ذم ىمقًمف: .«اًمرْحـ قمغم اًمعرش سمذاشمف»

أًمقهقتف وىمدرشمف  :(٧اْلًعام/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  اًمعؾؿقي. ويؼقًمقن ذم ىمقًمف شمعومم:

و، وأمو شملويؾ أكػسفؿ حتريػً ومفمٓء يعتؼمون شملويؾ همػمهؿ  ؾمبحوكف ذم اًمساموات وإرايض.

 ومقا أؾمػو قمغم هذا. ا ىمووقو.و وأمرً ومقعدوكف شمٍمحيً 

  ىمقل أطمدهؿ: ص  «إصمبوت احلد هلل» وطمؽك حمؿقد دؿمتل ذم

ؿمعِريَُّي ُوالل زكودىمي  ٕا

 

ى مع اًمالِت  ۞  إظمقان َمـ قَمبََد اًمُعزَّ

  ًٓ متشوهبوت  صػوِت » توسمفيم ًمؾعالمي اسمـ شمقؿقي ذم  يمثػمةً وطمؽك اعمػتل قمبد اًمقاطمد أىمقا

  َلؿ. ا قمغم إؿموقمرة، وشمضؾقاًل ردًّ  «قمؼوئدر ؾمؾػل وا

قن قمـد ومفؾ همٓء اًمعؾامء ووًمُّ  وومقام يكم أؾمامء سمعض قمؾامء إؿموقمرة واعموشمريديي،

 ؟؟؟!!! اًمسؾػقي

 ففرس بعض أكابر عؾامء األشاعرة واداتريدية: 

 م: اسمـ طمبون( صوطمى اًمصحقح ويمتوب )اًمثؼوت 
 م: اًمدارىمطـل( صوطمى يمتوب اًمعؾؾ اًمقاردة ذم إطموديٌ اًمـبقيي، وصوطمى )

 اًمســ
  م اًمطؼماينأسمق اًمؼوؾمؿ(:.صوطمى اعمعجؿ اًمؽبػم وإوؾمط واًمصغػم ) 

 م: أسمق اًمؾقٌ اًمسؿرىمـدي(.صوطمى شمػسػم سمحر اًمعؾقم ) 

 م: احلويمؿ اًمـقسوسمقري( صوطمى )اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم 
 م: أسمق كعقؿ إصبفوين(.صوطمى طمؾقي إوًمقوء ) 

 م: اسمـ سمطول(.أطمد رشاح صحقح اًمبخوري ) 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 م: أسمق سمؽر اًمبقفؼل( صوطمى )وؿمعى اإليامن وهمػمهوصغرىاًمســ اًمؽؼمى واًم ، 
 م: اخلطقى اًمبغدادي(.صوطمى شموريخ سمغداد ) 

 م: أسمق احلسـ اعمووردي( صوطمى شمػسػم )اًمـؽً واًمعققن 
 م: أسمق اًمقن اًمبزدوي(.صوطمى يمتوب أصقل اًمديـ ) 

 م: أسمق طمومد اًمغزازم(.صوطمى إطمقوء قمؾقم اًمديـ )
 م: أسمق اعمعلم اًمـسػل(.صوطمى شمبٍمة إدًمي، وسمحر اًمؽالم ) 

 :م( كجؿ اًمديـ قمؿر اًمـسػلصوطمى متـ اًمعؼوئد اًمـسػقي، ومدارك ا ).ًمتــزيؾ 

 :م( حمقل اًمسـي اًمبغقي صوطمى شمػسػم )معومل اًمتــزيؾ 
 :م( اًمؼويض قمقوض.صوطمى إيمامل اعمعؾؿ سمػقائد مسؾؿ ) 

 م: اسمـ قمطقي إكدًميس( صوطمى شمػسػم )اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز 
 :م( اسمـ قمسويمر.صوطمى شموريخ مديـي دمشؼ ) 

 م: أسمق اًمؼوؾمؿ اًمسفقكم(.صوطمى اًمروض إكػ ) 

 م: قمالء اًمديـ اًمؽوؾموين(.صوطمى سمدائع  اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع ) 

 م: سمرهون اًمديـ اعمرهمقـوين(صوطمى اَلدايي ذم رشح اًمبدايي )
 م: اسمـ اجلقزي( صوطمى شمػسػم )زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم 
 م: ومخر اًمديـ اًمرازي( صوطمى شمػسػم )مػوشمقح اًمغقى 
 م: اسمـ إصمػم( صوطمى )وأؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي، يخاًمؽومؾ ذم اًمتور 
 م: اسمـ اًمصالح(.ٌصوطمى معرومي أكقاع قمؾقم احلدي ) 

 م: زيمل اًمديـ اعمـذري( صوطمى )وخمتٍم صحقح مسؾؿاًمؽمهمقى واًمؽمهقى ، 
 م: ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمبل( صوطمى شمػسػم )اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن 
 م: حمقل اًمديـ اًمـقوي( ؿمورح )واعمجؿقع، ريوض اًمصوحللم، و صحقح مسؾؿ 
 :م( اسمـ ظمؾؽون صوطمى )وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون 
 م: كورص اًمديـ اًمبقضووي( صوطمى شمػسػم )أكقار اًمتــزيؾ وأهار اًمتلويؾ 
 :م( اسمـ دىمقؼ اًمعقد.صوطمى إطمؽوم إطمؽوم ) 

 م: طموومظ اًمديـ اًمـسػل( صوطمى شمػسػم )مدارك اًمتــزيؾ وطمؼوئؼ اًمتلويؾ 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84


َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :م( مجول اًمديـ اعمزي.صوطمى هتذيى اًمؽامل ) 

 م: أسمق طمقون إكدًميس( صوطمى شمػسػم )اًمبحر اعمحقط 
 م: مجول اًمديـ اًمزيؾعل(.صوطمى كصى اًمرايي ) 

 م: صالح اًمديـ اًمصػدي(.صوطمى اًمقاذم سموًمقومقوت ) 

 :م( أسمق حمؿد اًمقوومعل صوطمى )مرآة اجلـون وقمؼمة اًمقؼظون. 

 م: شموج اًمديـ اًمسبؽل( صوطمى )ـمبؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى 
  م: اسمـ يمثػمأسمق اًمػداء( صوطمى )شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ. 

 ؿمؿس اًمديـ اًمؽرموين ( صوطمى )اًمؽقايمى اًمدراري ذم رشح صحقح اًمبخوري 
 م: اسمـ اعمؾؼـ(.صوطمى اًمبدر اعمـػم وصوطمى اًمتقوقح ًمنمح اجلومع اًمصحقح ) 

 م: كقر اًمديـ اَلقثؿل( صوطمى يمتوب )جمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد 
 :م( اسمـ ظمؾدون.صوطمى اًمتوريخ ) 

 م: اسمـ طمجر اًمعسؼالين()صوطمى ومتح اًمبوري 

 م: سمدر اًمديـ اًمعقـل(صوطم ).ى قمؿدة اًمؼوري رشح صحقح اًمبخوري 

 م:  اًمؽامل سمـ اَلامم(ٔصوطمى يمتوب اعمسويرة ذم اًمعؼوئد اعمـجقي ذم ا ) .ظمرة
 م: سمرهون اًمديـ اًمبؼوقمل( صوطمى شمػسػم )كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أيوت واًمسقر 
 م: ضمالل اًمديـ اعمحكم( صوطمى )شمػسػم اجلالًملم. 

 م: ؿمؿس اًمديـ اًمسخووي(.صوطمى اعمؼوصد احلسـي) 

 :م( اعمال قمكم اًمؼوري .صوطمى مرىموة اعمػوشمقح ) 

 م: ضمالل اًمديـ اًمسققـمل( صوطمى )اًمدر اعمـثقر، واإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن 
 م: ؿمفوب اًمديـ اًمؼسطالين(صوطمى إرؿمود اًمسوري ًمنمح صحقح اًم ).بخوري 

 م: زيمريو إكصوري(.صوطمى أؾمـك اعمطوًمى ذم رشح روض اًمطوًمى ) 

 م: اسمـ يمامل سموؿمو(.صوطمى ـمبؼوت اًمػؼفوء ) 

 :م( اسمـ كجقؿ.صوطمى إؿمبوه واًمـظوئر ) 

 :م( اسمـ طمجر اَلقتؿل.صوطمى اًمػتووى احلديثقي ) 

 م: حمؿد قمبد اًمرؤوف اعمـووي(.صوطمى ومقض اًمؼدير ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A


َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 م: حمؿد سمـ قمبد اًمبوىمل اًمزرىموين(.ؿمورح اعمقـمل ) 

 م: شوه وزم اهلل اًمدهؾقياًم(.صوطمى طمجي اهلل اًمبوًمغي ) 

 م:مرشمه اًمزسمقدي(.صوطمى شموج اًمعروس وصوطمى إحتوف اًمسودة اعمتؼلم ) 

 :م( اسمـ قموسمديـ اًمشومل.صوطمى رد اعمحتور ) 

 ًمف مئوت مـ اعممًمػوت،معظؿفؿ  اىمتٍمكو قمغم أؾمامء سمعض قمؾامء إؿموقمرة واعموشمريديي،

 واىمتبوؾموهتو.  امتألت يمتى اًمسؾػقي سمـصقصفو

 رشح وجقز لؾدين وادؾة والرشيعة وادذهب وادسؾك: 

هذا  مو أكزًمف اهلل شمعومم سمقاؾمطي إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم ًمـػع اًمعبود. أين شمعريػ ًمؾديـ:

 ٌّ ٰى ٰر ُّ  :ن اًمؽريؿيمام ذم اًمؼرآطؾؼ اًمديـ قمغم اًمطريؼي اًمبوـمؾي، شمعريػ اًمديـ، وىمد ي
 (٤الاكفرون/ )ٍَّّ

 كذيمر ؾمتي مـفو:  ًمؾديـ معوٍن قمدة،

 :إين أريد مـفؿ )أي: ىمريش( ». سمؿعـك آشمبوع، ىمول رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 (.)ؾمــ اًمؽممذي، رىمؿ:«.يمؾؿًي واطمدًة شمِديـ َلؿ هبو اًمعرب

َسف وقمِؿؾ عمو سمعَد اعمقت، و اًمؽقس مـ دان كػ» وىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:

 (. )ؾمــ اًمؽممذي، رىمؿ:«.اًمعوضمُز مـ َأشْمَبَع كػَسف َهقاهو ومتـَّی قمؾی اهلل

:أي: يقم احلسوب.( ٦امفاحتث/ ) َّ ين ىن من ٹ ٹ ُّ  . احلسوب 

.اجلزاء . 

.مصـػ قمبد اًمرزاق، رىمؿ:«.يمام شمديـ شمدان» ومثوَلام ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: . اًمعؿؾ( 

) .أي: يمام شمعؿؾ دُموَزی 

 ىمول اًمشوقمر: 

ح اًمنمُّ   ومؾام رَصَّ

 

 وملمَسی وهق قُمريونُ  ۞

 ومل يبَؼ ؾِمَقی اًمُعدوا 

 

 ِن ِدكَّوهؿ يمام داكق ۞

 (/)رشح ديقان احلامؾمي ًمؾتؼميزي  

ي: ىموكقن اهلل.أ( ٩انلِر/ ) َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ٹ ٹ ُّ ؛ . اًمؼوكقن 

 ․أي: ىموكقن احلؽقمي (٩٤ اغفر/) َّ خن حن جن  يم ىم ُّ  وىمول:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A


َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
،(٦٧آل عىران/ ) َّمب زب  رب يئ ىئ ٹ ٹ ُّ  . اًمنميعي اًمـوزًمي ًمػالح اًمعبود

 ٰى ٰر  ٰذ  ُّ سمؿعـك اإلمالء. وهق مـ اإلمالل، ؾمؿل اًمديـ مؾي ٕكف يؿغم،
(٩٦٩ابلقرة/ ) ٌَّّ

ويطؾؼ  وهل ـمريؼي إمم اهلل شمعومم. ٕن اًمنميعي هل اًمطريؼي، ؛وؾمؿل اًمديـ رشيعي

 واًمديـ ُيتَّبَُع. واًمديـ معـوه آشمبوع، اًمديـ أيضو. قمؾقفو

 ويطؾؼ قمومي قمغم ـمرق إئؿي إرسمعي.  واعمذهى هق اًمطريؼ.

  .«اعمسؾؽ»ـمريؼي واطمدة داظمؾ مذهى واطمد يطؾؼ قمؾقف قمغم واجلامقمي اًمتل شمتبـك 

 تعريف الػؼه:

 : اًمػفؿ واًمػراؾمي. اًمػؼف ًمغي

ْ » واًمػؼف اصطالطمو: قَّي، اعمؽتَسبي مـ إدًمي اًمتػصقؾقَّي اًمعؾؿ سموٕطمؽوم اًمنمَّ
قِمقَّي اًمَعَؿؾِ

 «.ًمتؾؽ إطمؽوم

يعؿؾ سمعؾؿف ًمقس  ٕن اًمعومل اًمذي ٓ وأدظمؾ سمعض أهؾ اًمعؾؿ اًمعؿؾ ذم شمعريػ اًمػؼف؛

عرومي اًمـصقص سمؿعوكقفو واًمعؿؾ اًمػؼف ذم آصطالح: هق قمؾؿ اعمنموع وإشمؼوكف سمؿ؛ ٕن ومؼقفو

 .هبو

)اًمؽؾقوت ٕيب «. اًمػؼف معرومي اًمـػس مو َلو ومو قمؾقفو» اًمػؼف سمؼقًمف:وقمرف اإلموم أسمقطمـقػي 

 ، ط: ممؾمسي اًمرؾموًمي(.اًمبؼوء، ص

يستحؼ  يعؿؾ سمعؾؿف ٓ ٕن اًمذي ٓ ومل يذيمر اإلموم أسمقطمـقػي اًمعؿؾ ذم شمعريػ اًمػؼف،

اًمذيـ  ومؼد ىمول اهلل شمعومم ومقؿـ شمعؾؿ اًمسحر مع قمؾؿ قموىمبتف مـ اعمالئؽي إكف قمومل. أن يؼول:

اًمسحر اًمقظمقؿي، ىمول  ًمقتفؿ قمؾؿقا قموىمبيَ  :–سمعثقا ًمالسمتالء قمغم قمفد ؾمؾقامن قمؾقف اًمسالم 

 ري ٰى ىنين  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّ  شمعومم:
 (٦٠٩ابلقرة/ ) َّ زي

 يعؿؾقن سمف. يعؾؿقن وٓ :ي، أ َّ زي ري ٰى  ُّ  ومؼول:

 تعريف الػؼقه: 

 ومفو. اًمعومل سملصقل اًمنميعي وأطمؽ و:اًمػؼقف قمرومً 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)رشح «. إذا صور اًمػؼف ؾمجقَّي ًمف» ىمول أيمؿؾ اًمديـ اًمبوسمريت ذم شمعريػ اًمػؼقف:

 (اًمعؼقدةاًمطحوويي ًمؾبوسمريت، ص

ؾمؿك اإلموم اًمطحووي اإلموم أسمو طمـقػي وصوطمبقف سمػؼفوء اعمؾي؛  ىمول اًمعالمي اًمبوسمريت:

وىمد سمؾغ مـ  شمبوقمف.واإلموم اًمطحووي مـ أ ٕهنؿ يموكقا قمغم مؽوكي قموًمقي مـ اًمعؾؿ واًمعؿؾ،

وسمؾغ مـ اًمعؿؾ أن يمون اإلموم  اًمعؾؿ مو ضمعؾ اًمـوس ذم إرض يمؾفو يستػقدون مـ قمؾؿف،

ظمتؿي ذم يمؾ يقم وظمتؿي ذم  : خيتؿ ؾمتلم ظمتؿي،-يمام ذيمر قمكم سمـ يزيد اًمصدائل–أسمقطمـقػي 

 يمؾ ًمقؾي. 

د أهؾ اًمسـي ومنن اعمرا ومؼقف همػمهؿ ذم إمي اإلؾمالمقي، يعـل أكف ٓ وختصقصفؿ هبذا ٓ

 اجلامقمي يمؾفؿ. 

سبب ختصقص اإلمام أيب حـقػة وصاحبقه يف بقان عؼائد أهل السـة 

 واجلامعة: 

و ذيمر اإلموم اًمطحووي  إذا يمون ْحؾي اعمذاهى إرسمعي أهؾ اًمسـي واجلامقمي، إيراد:

ومام ؾمبى ختصقص اإلموم أيب طمـقػي وصوطمبقف  إصقل اًمتل شمقاومؼ أهؾ اًمسـي واجلامقمي،

 ر ؟ سموًمذيم

ذم شمؼرير سملن اإلموم أسمو طمـقػي ًمف ـمريؼي ظموصي  ةؾمعقد ومقداًمشقخ أضموب قمـف  اجلواب:

وشمدقمقؿ اًمعؼوئد وذم سمقوهنو ًمعومي اًمـوس، واإلموم اًمطحووي يـص هـو قمغم أكف يسػم ذم شمقوقح 

اًمعؼقدة )اًمنمح اًمؽبػم قمغم  اًمعؼوئد قمغم اًمطريؼي اًمتل اشمبعفو اإلموم أسمق طمـقػي وصوطمبوه اًمذان ؾماممهو.

 (/اًمطحوويي 

وًمعؾ اًمسبى يرضمع إمم أن اإلموم أسمو طمـقػي  يؼقل اًمعبد اًمضعقػ: جواب آخر:

 قمغم اًمػرق اًمبوـمؾي ومخصصفؿ اإلموم اًمطحووي، وأصحوسمف يموكقا سمـوة قمؾؿ اًمؽالم واًمردِّ 

 ومعـك اعمذهى أصقل اًمديـ. «.قمغم مذهى ومؼفوء اعمؾي أيب طمـقػي...» وىمول:

وقمؼوئد يموومي أهؾ  م أيب طمـقػي وصوطمبقف سموًمـظر إمم إؾمؾقب،أي هل قمؼوئد اإلمو

 اًمسـي واجلامقمي سموًمـظر إمم اعمعـك.

واإلموم اًمطحووي  هـ(،:م) واإلموم اعموشمريدي هـ(،:مواإلموم إؿمعري )



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومل يشتفر مذهبفؿ طمقـئذ، واإلموم اًمطحووي أضمؾ ؿملكو مـ  معورصون سمعضفؿ ًمبعض.

طمـقػي رْحف اهلل طمقوشمف يمؾفو ذم اعمـوفمرة  وىمه اإلموم أسمق ؾؿ يسؿفام.وم إؿمعري و اعموشمريدي،

و أصمرت قمـ اإلموم أسمقطمـقػي قمدة  مرة، (وظمرج عمـوفمرة اًمػرق اًمبوـمؾي ) مع أهؾ اًمبوـمؾ.

وىمد أصمرت » ىمول اًمشقخ أسمق زهرة: رؾموئؾ ذم اًمرد قمغم أهؾ اًمزيغ، وإصمبوت قمؼوئد أهؾ اًمسـي،

ذم هذا اًمعؾؿ صمبتً صحي جمؿققمي اعمعؾقموت اًمتل اؿمتؿؾً قمـ أيب طمـقػي رؾموئؾ صغػمة 

قمؾقفو مـ طمقٌ كسبتفو إًمقف وإن يمون اًمتصـقػ واًمتلًمقػ مقوع يمالمف، ومـ هذه اًمرؾموئؾ: 

اًمػؼف إيمؼم، واًمػؼف إسمسط، و رؾموًمي أيب طمـقػي إمم قمثامن اًمبّتل، ووصقتف ًمتؾؿقذه يقؾمػ سمـ 

 (.رة، ص)شموريخ اعمذاهى اإلؾمالمقي ٕيب زه«.ظموًمد

ومنكف )أي: أسمق طمـقػي( ريض اهلل قمـف » :«إحتوف اًمسودة اعمتؼلم» ىمول اًمعالمي اًمزسمقدي ذم

وصوطمبوه أول مـ شمؽؾؿ ذم أصقل اًمديـ وأشمؼـفو سمؼقاـمع اًمؼماهلم قمغم رأس اعمئي إومم، ومػل 

ٕيمؼم أول متؽؾؿل أهؾ اًمسـي مـ اًمػؼفوء أسمق طمـقػي، أًمَّػ ومقف اًمػؼف ا اًمتبٍمة اًمبغداديي:

واًمرؾموًمي ذم كٍمة أهؾ اًمسـي، وىمد كوفمر ومرىمي اخلقارج واًمشقعي واًمؼدريي واًمدهريي، ويموكً 

دقموهتؿ سموًمبٍمة ومسوومر إًمقفو كقػو وقمنميـ مرًة وومضحفؿ سموٕدًمي اًمبوهرة، وسمؾغ ذم اًمؽالم إمم 

هذه اًمؽتى  أكف يمون اعمشور إًمقف سملم إكوم، وأومتك سمف شمالمذشمف إقمالم...، وىمد قمؾؿ ممو شمؼدم أن

مـ شملًمقػ اإلموم كػسف، واًمصحقح أن هذه اعمسوئؾ اعمذيمقرة ذم هذه اًمؽتى مـ أموزم اإلموم 

سمـ قمبد اهلل اًمبؾخل وأيب حامد وأيب يقؾمػ وأيب مطقع احلؽؿ اًمتل أمالهو قمغم أصحوسمف يم

مؼوشمؾ طمػص سمـ مسؾؿ اًمسؿرىمـدي، ومؿـفؿ اًمذيـ ىمومقا سمجؿعفو وشمؾؼوهو قمـفؿ مجوقمي مـ 

.. إمم أن وصؾً سموإلؾمـود اًمصحقح إمم اإلموم أيب مـصقر اعموشمريدي، ومؿـ قمزاهـ إمم إئؿي.

اإلموم صح ًمؽقن شمؾؽ اعمسوئؾ مـ إمالئف، ومـ قمزاهـ إمم أيب مطقع اًمبؾخل أو همػمه ممـ هق 

ذم ـمبؼتف أو ممـ هق سمعدهؿ صح ًمؽقهنو مـ مجعف، وكظػم ذًمؽ اعمسـد اعمـسقب ًمإلموم 

)إحتوف «. سمـ حمؿد سمـ مطر اًمـقسوسمقري...يٍ أيب قمؿر وحمؿد سمـ ضمعػر مـ ختراًمشوومعل، ومنكف 

/.)اًمسودة اعمتؼلم 

 سبب اكتساب األحـاف إىل اإلمام اداتريدي يف العؼائد: 

وكوفمر اًمػرق  .«اًمػؼف إيمؼم» طمـقػي رؾموًمتف أول مـ صـػ ذم قمؾؿ اًمعؼوئد اإلموم أسمق

، طمـقػي وأصحوسمف ذم اًمرد قمغم اًمػرق اًمبوـمؾي ودأب اإلموم أسمق اًمبوـمؾي قمنمات اعمـوفمرات،



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واختذ اإلموم أسمق مـصقر  وموؿمتفر سمنموم اًمػؼف. و سمصػي ظموصي،وًمؽـ اختذ شمدويـ اًمػؼف مقوققمً 

و ًمف سمصػي مقوققمً  ذم اًمؼرن اًمثوًمٌ اًمعؼقدةَ  -مـ شمالمذة شمالمذة اإلموم أيب طمـقػي -اعموشمريدي

ووؿ إًمقفو إدًمي اًمعؼؾقي سمجوكى  مـظام،ودون قمؼوئد أهؾ اًمسـي واجلامقمي شمدويـو ، ظموصي

ًٓ  وموؿمتفر سمنموم اًمعؼوئد، إدًمي اًمـؼؾقي،  مـ ومقصػ إطمـوف سموعموشمريديي ذم اًمعؼوئد سمد

 احلـػقي. 

 (وىموم اإلموم إؿمعري سموًمرد اعمػحؿ قمغم اًمػرق اًمبوـمؾي ذم اًمعفد كػسف، وقمؿؾ )

و ذم قمؼوئد أهؾ وموقمتؼمشمف إمي إمومً  (قمي، ص)مـ هؿ أهؾ اًمسـي واجلاميمتوسمو ذم اًمرد قمغم اعمعتزًمي.

 ذم اًمعؼوئد.  «إؿموقمرة »وأـمؾؼ قمغم أشمبوقمف  اًمسـي واجلامقمي،

 أصول الدين:

قمؾؿ »يطؾؼ قمؾقف  وهق قَمَؾٌؿ قمغم قمؾؿ ظموص. أصقل اًمديـ يمؾؿي مريمبي شمريمقبو إووومقو،

قمؾؿ اًمـظر »و ،«اًمػؼف إيمؼم»و ،«قمؾؿ اًمتقطمقد واًمصػوت»، و«قمؾؿ اًمؽالم»و ،«اًمعؼوئد

 (./)يمشوف اصطالطموت اًمػـقن  .«وآؾمتدٓل

يـقي قمـ إدًمي اًمقؼقـقي» شمعريػ قمؾؿ أصقل اًمديـ سمنجيوز:  «. اًمعؾؿ سموًمعؼوئد اًمدِّ

قمؾؿ يبحٌ ومقف قمـ أؾمامء » وقمرف اًمعالمي اًمبوسمريت قمؾؿ اًمعؼوئد شمعريػو مػصال سمؼقًمف:

ئؽي وإكبقوء وإوًمقوء وإئؿي واعمبدأ وأطمقال اعمخؾقىملم مـ اعمال اهلل وصػوشمف وأومعوًمف،

واعمعود قمغم ىموكقن اإلؾمالم، ٓ قمؾی أصقل احلؽامء، حتصقال ًمؾقؼلم ذم اًمعؼد اإليامين ورومًعو 

()رشح اًمعؼقدة اًمطحوويي، ًمؾبوسمريت، ص«. ًمؾشبفوت

 ترمجة موجزة لإلمام أيب حـقػة:

 اسؿه وكسبه:

ومل يؼع  وأصؾف مـ ومورس، كعامن سمـ مرزسمون.اًمـعامن سمـ صموسمً سمـ  :اؾمؿف وكسبف ذم ىمقلٍ 

أكو إؾمامقمقؾ سمـ ْحود سمـ » إؾمامقمقؾ سمـ ْحود: :ىمول طمػقده ق قمغم أصح إىمقال.قمغم قموئؾتف رِ 

ق اًمـعامن سمـ صموسمً سمـ اًمـعامن سمـ اعمرزسمون، مـ أسمـوء ومورس إطمرار، واهلل مو وىمع قمؾقـو رِ 

 (./. ؾمػم أقمالم اًمـبالء /)شموريخ سمغداد «.ىمط



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذًمؽ أن اؾمؿ اًمـعامن ىمبؾ  وذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أن اؾمؿ ضمده زوـمك سمـ موه.

 ويمون أمػما ذم كوطمقي مـ ومورس. ،«موه»واعمرزسمون اؾمؿف  اإلؾمالم يمون زوـمك مثؾ مقؾمك،

ووصؾ قمبد اًمؼودر اًمؼريش سمـسبف إمم آدم  .«مرزسمون» ذم اًمػورؾمقي يطؾ قمؾقف واحلويمؿ و إمػم

 (/-قاهر اعمضقي )اجلقمؾقف اًمسالم. 

ومل يثبً أكف يمون ًمف سمـً اؾمؿفو  معـك احلـقػي: ؾموًمؽ اًمنميعي اعمستؼقؿي واعمجتفد ومقفو.

 طمـقػي. 

واًمـعامن هق اًمدم، يمام أن اًمدم ٓسمد ًمؾجسد مـف، يمذًمؽ اضمتفود أيب طمـقػي ٓ سمد مـف 

يمذًمؽ  مـف، ويستػقد اًمـوس يمام أن اًمطقى يـتنم واًمـعامن كبً أْحر ًمف ـمقى. ًمؾنميعي.

أو اًمـعامن ومعالن مـ  اكتنمت قمؾقم اإلموم أيب طمـقػي وإوموداشمف ذم اًمعومل، واؾمتػود اًمـوس مـفو.

 ، سمزيودة يسػمة(.)اخلػمات احلسون، ص ؿمؽ أن أسمو طمـقػي كعؿي مـ اهلل شمعومم قمغم اخلؾؼ. وٓ اًمـعؿي،

ؾقيًمو ًمبـل شمقؿ يمون زوـمك مم» يؼقل قمؿر: قمؿر وإؾمامقمقؾ. ًمإلموم أيب طمـقػي طمػقدان:

وهق إؾمامقمقؾ  وأمو طمػقده اًمثوين شمقؿ اهلل. لسمـ مـ مقازم ييمون أسمقطمـقػ يأ اهلل سمـ صمعؾبي وملقمتؼ.

 (.)أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف، ص«.واهلل مو وىمع قمؾقـو رق ىمط» ومقؼقل:

وًمؽـ ْحؾ أطمد أطمػوده مقمم  أكف يمون مقمم اعمقآة، ٓ مقمم اًمعتوىمي. واًمتقومقؼ سمقـفام:

إن ضمـقً  اعمقآة أن يؼقل اعمقمم إؾمػؾ ًمؾؿقمم إقمغم: وقمؼدُ  اعمقآة قمغم مقمم اًمعتوىمي.

ًُّ ، ومعؾقؽ اًمديي واًمغرامي  وىمبؾف اعمقمم إقمغم.  ورصمتـل موزم، وًمقس زم ىمراسمي، وإن م

 تاريخ الوالدة:

هـ، ورضمح اظمتؾػقا ذم شموريخ وٓدة اإلموم أيب طمـقػي. ورضمح أيمثرهؿ أكف قموم 

( ىمقل مـ ىمول: قموم -) «اخلػمات احلسون»قموؿمؼ إَلل ذم شمعؾقؼف قمغم  ًمشقخ حمؿدا

 .هـ ًمعدة مرضمحوت 

 ىمول أسمق واظمتؾػقا ذم روايتف قمـفؿ. وصمبتً رؤيي اإلموم أيب طمـقػي اًمصحوسمي اًمؽرام،

ضمزء ومقام رواه اإلموم أسمقطمـقػي قمـ » معنم قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمصؿد اًمطؼمي اًمشوومعل ذم

قمبد اهلل سمـ ضمزء  -أكس سمـ موًمؽ. - ًمؼقً ؾمبعي مـ اًمصحوسمي: : ىمول أسمق طمـقػي:«وسمياًمصح

قمبد اهلل سمـ  - واصمؾي سمـ إؾمؼع.- معؼؾ سمـ يسور. - ضموسمر سمـ قمبد اهلل.- اًمزسمقدي.
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صمؿ روى أسمق معنم سمنؾمـود أيب طمـقػي صمالصمي  قموئشي سمـً قمجرة ريض اهلل قمـفؿ.- أكقس.

اسمـ ضمزء وضموسمر وقمبد اهلل قمـ واصمؾي، وطمديثو طمديثو قمـ يمؾ مـ  وطمديثلم أطموديٌ قمـ أكس،

وروى هذه إطموديٌ قمدة جمومع اًمسـي سمغػم إؾمـود أيب  وقموئشي سمـً قمجرة. سمـ أكقس

 (-اًمصحقػي ، ص ققض)شمبطمـقػي.

اخلطقى اًمبغدادي واًمدارىمطـل روايتف قمـ  سمكوأ واشمػؼقا قمغم أن أسمو طمـقػي شموسمعل.

 ؿل وقمبد اًمؼودر اًمؼريش سمروايتف قمـفؿ. تي اًمسققـمل واسمـ طمجر اَلقل اًمعالموىمو اًمصحوسمي.

 أبرز أساتذة اإلمام أيب حـقػة:

وؾمؾقامن سمـ مفران  اإلموم اًمشعبل، مـ أسمرز أؾموشمذة اإلموم أيب طمـقػي رْحف اهلل:

وؾمؾؿي سمـ يمفقؾ، واسمـ ؿمفوب اًمزهري، وىموؾمؿ سمـ قمبد  إؾمحوق اًمسبقعل، إقمؿش، وأسمق

 سمـ أيب ؾمؾقامن، وقمطوء سمـ أيب رسموح، وىمتودة وهمػمهؿ. مم اسمـ قمؿر، وْحوداًمرْحـ، وكوومع مق

( أيمثر مـ أرسمعلم مـ يمبور أؾموشمذة اإلموم /-) «ؾمػم أقمالم اًمـبالء»اًمذهبل ذم  وقمدَّ 

( قمـ اإلموم أيب ص) «اخلػمات احلسون» ؿل ذمتر اًمعالمي اسمـ طمجر اَلقوذيم أيب طمـقػي.

 حيصقن قمدا.  ومـ همػمهؿ ٓ اًمتوسمعلم أرسمعي آٓف. طمػص اًمؽبػم أن أؾموشمذشمف مـ

 تالمذة اإلمام أيب حـقػة:

ًمقٓ أن اهلل أقموكـل سمليب طمـقػي » اًمذي يؼقل: مـ أسمرز شمالمذشمف: قمبد اهلل سمـ اعمبورك،

وحيقك سمـ  ويمون قمبد اهلل سمـ اعمبورك يػتل سمؼقل أيب طمـقػي. .«وؾمػقون ًمؽـً يمسوئر اًمـوس

، -اًمذي روى قمـف اإلموم اًمبخوري- ؼطون، و أسمققموصؿ اًمـبقؾـ ؾمعقد اًموحيقك سم معلم،

اًمذي روى قمـف اإلموم اًمبخوري -ويزيد سمـ هورون، وويمقع سمـ اجلراح، ومؽل سمـ إسمراهقؿ

 ويمذًمؽ حيقك سمـ زيمريو، وقمبد اًمرزاق .إطمدى قمنمة صمالصمقي مـ سملم اصمـتلم وقمنميـ صمالصمقي

  ـقػي.ومفمٓء يمبور شمالمذة اإلموم أيب طم ػ.صوطمى اعمصـَّ 

وىمول اسمـ طمجر  (./)اجلقاهر اعمضقي  شمالمذشمف كحق أرسمعي آٓف. ىمول قمبد اًمؼودر اًمؼريش:

وًمذا ىمول سمعض إئؿي: ًمقس ٕطمد مـ  يعز إطمصوء قمَدِد شمالمذة اإلموم أيب طمـقػي. ؿل:تاَلق

صمامين  إئؿي اعمتبققملم مو ًمإلموم أيب طمـقػي مـ اًمتالمذة. وذيمر سمعض اعمحدصملم اعمتلظمريـ أؾمامء

(۰)اخلػمات احلسون، ص مئي مـ شمالمذهتؿ مع وبط أكسوهبؿ.
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 مؤلػات اإلمام أيب حـقػة:

إٓ أن مـ ضموء سمعده مـ  طمـقػي سموًمتلًمقػ واًمتصـقػ سمـػسف، وإن مل يشتغؾ اإلموم أسمق

 ومـسى إًمقف قمدد مـ اعممًمػوت.  شمالمذشمف وهمػمهؿ أًمػقا مرويوشمف.

سمروايي أيب مطقع قمـ «اًمػؼف إسمسط»ـقػي قمـ أسمقف، وسمروايي ْحود سمـ أيب طم «اًمػؼف إيمؼم»

سمروايي أيب يقؾمػ قمـ أيب طمـقػي،  «رؾموًمي أيب طمـقػي إمم قمثامن سمـ مسؾؿ اًمبتل»و أيب طمـقػي،

سمروايي يقؾمػ قمـ أسمقف  «يمتوب أصمور»و سمروايي أيب مؼوشمؾ قمـ أيب طمـقػي، «اًمعومل واعمتعؾؿ»و

 يي حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين، اكتخبف اإلموم أسمقسمروا «يمتوب أصمور»و يعؼقب قمـ أيب طمـقػي،

 (. /)مؼدمي يمتوب أصمورطمـقػي مـ أرسمعلم أًمػ طمديٌ.

اإليثور » وأًمػ احلوومظ اسمـ طمجر ذم رضموًمف يمتوب ًمؼد ظمدم اًمـوُس يمثػما يمتوَب أصمور،

 ةطمؼؼ ومقف مـ روا «شمعجقؾ اعمـػعي» وًمؾحوومظ اسمـ طمجر يمتوب آظمر سموؾمؿ .«أصمور ةسمؿعرومي روا

   إئؿي إرسمعي.

وقمدد اًمشقخ قمبد  وقمالوة قمغم هذه اعممًمػوت مجع اعمحدصمقن مسوكقد اإلموم أيب طمـقػي،

رشمى اًمعالمي أسمق اعمميد  مـ مسوكقده. () «مسـد اإلموم إقمظؿ» احلػقظ اعمؽل ذم مؼدمي

مخسي قمنم مـ هذه اعمسوكقد قمغم إسمقاب اًمػؼفقي  هـ(:محمؿد سمـ حمؿقد اخلقارزمل)

 . «ضمومع اعمسوكقد»ومجعفو، وؾمامهو 

 توثقق اإلمام أيب حـقػة رمحه اهلل يف ضوء أقوال أئؿة اجلرح والتعديل:

ًمق ضموء إمم أؾموـمقـؽؿ هذه، يعـل » ؾمئؾ اإلموم موًمؽ رْحف اهلل قمـ أيب طمـقػي ومؼول:

قاِرَي، ومؼويسؽؿ قمغم أهنو ظمشى ًمظــتؿ أهنو ظمشى ثالصمي اًمػؼفوء ٓسمـ )آكتؼوء ذم ومضوئؾ إئؿي اًم «.اًمسَّ

 ، ط: مؽتى اعمطبققموت اإلؾمالمقي، طمؾى(.قمبد اًمؼم، ص

)أظمبور «.مـ مل يـظر ذم يمتى أيب طمـقػي مل يتبحر ذم اًمػؼف» ىمول اإلموم اًمشوومعل رْحف اهلل:

 (أيب طمـقػي وأصحوسمف، ص

سمنؾمـوده إمم  «أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف»وروى اًمؼويض أسمق قمبد اهلل اًمصقؿري ذم 

خلرضمً يمام « هذه إؾمطقاكي مـ ذهى»هذا أسمق طمـقػي اًمعراىمل، ًمق ىمول: » موم موًمؽ ىمقًمف:اإل

 (.)ص«. ىمول
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واهلل ضموًمسـو أسمو طمـقػي وؾمؿعـو مـف ويمـً واهلل إذا » وىمول قمـف حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون:

ًُ أكف يتؼل اهلل قمز وضمؾ  (./)شموريخ سمغداد «. كظرُت إًمقف قمروم

)ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف «. يمون ؿمعبي طمسـ اًمرأي ذم أيب طمـقػي»وىمول ؿمبوسمي سمـ ؾمقار: 

/)سموب مو ضموء ذم ذم اًمؼقل ذم ديـ اهلل شمعومم ، 

 «.وقمـ اسمـ اعمبورك روايوت يمثػمة ذم ومضوئؾ أيب طمـقػي» :«آكتؼوء»ىمول اسمـ قمبد اًمؼم ذم 

 مؽتى اعمطبققموت اإلؾمالمقي، طمؾى( ،  ط:)آكتؼوء ذم ومضوئؾ إئؿي اًمثالصمي اًمػؼفوء ٓسمـ قمبد اًمؼم، ص

ًمقس أطمد أطمؼَّ أن ُيؼتَدی سمف مـ أيب طمـقػي؛ ٕكف يمون إموًمو » وىمول قمبد اهلل سمـ اعمبورك:

)اخلػمات «.شمؼقًّو ورقًمو قموعمًِو ومؼقًفو يمشػ اًمعؾؿ يمشًػو مل يؽشْػف أطمٌد سمبٍم وومفؿ وومطـي وشمؼی

 (.. أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف، صاحلسون، ص

يمون أطمػظ ٕطموديٌ رؾمقل اهلل صغم اهلل » قمبد اهلل سمـ اعمبورك ذم مـوؾمبي أظمرى:وىمول 

قمؾقف وؾمؾؿ، يمـّو كختؾػ إمم مشويخ احلجوز واًمعراق ومؾؿ يؽـ جمؾس أقمظؿ سمريمًي وٓ أيمثر 

(/)مـوىمى أيب طمـقػي ًمؾؽردي  «.كػًعو مـ جمؾس اإلموم

«. ملمقًكو قمغم ديـ اهلل ديٌ،يمون صمؼًي صدوىًمو ذم اًمػؼف واحل» وىمول حيقك سمـ معلم:

(.)اخلػمات احلسون، ص

صمؼي ملمقن مو » قمـ حيقك سمـ معلم ىمقًمف: (/) «قمؿدة اًمؼوري»ذم  اًمعقـل وذيمر

ػف  «.ؾمؿعً أطمًدا وعَّ

إّكف ِمـ أهؾ اًمقرع واًمزهد وإيثور أظمرة سمؿحؾ ٓ يدريمف » وىمول اإلموم أْحد سمـ طمـبؾ:

 (.)اخلػمات احلسون، ص«. أطمدٌ 

روی قمـف اًمثقري واسمـ اعمبورك وْحود سمـ زيد وهشوم وويمقع » ول قمكم سمـ اعمديـل:وىم

. ضمومع سمقون اًمعؾؿ )اخلػمات احلسون، ص«. وقمبود سمـ اًمعقام وضمعػر سمـ قمقن، وهق صمؼي ٓ سملس سمف

، سموب مو ضموء ذم ذم اًمؼقل ذم ديـ اهلل شمعومم(/وومضؾف 
 ويمون ًمف شمالمذة ٓ لم، وقمكم سمـ اعمديـل،مـ مشويخ حيقك سمـ مع-وىمول يزيد سمـ هورون

ًُ قمـ أًمػ ؿمقخ ْحؾً » :-ويمون جيؾس إًمقف ذم جمؾس واطمد ؾمبعقن أًمػو حيصقن قمددا، يمتب

ًُ واهلل ومقفؿ أؿمد ورقًمو مـ أيب طمـقػي وٓ أطمػظ ًمِؾِسوكف )مـوىمى أيب طمـقػي «. قمـفؿ اًمعؾؿ، ومام رأي

 ( ًمؾؽردي، ص

د اًمعالمي اسمـ قمبد اًمؼم أؾمامء ؾمبعلم « ٓكتؼوء ذم ومضوئؾ إئؿي اًمثالصمي اًمػؼفوءا»ذم  وقمدَّ

واعمشويخ اًمبوزريـ ذم  ،واًمصؾحوء ،وأئؿي اجلرح واًمتعديؾ، واًمػؼفوء ،مـ طمػوظ احلديٌ
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ومعظؿفؿ ؿموهد اإلموم  وؿمفدوا سمنمومتف، أسمو طمـقػي، وأصمـقا قمؾقف، ؼقا اإلمومَ قمٍمهؿ ممـ وصمَّ 

طمـقػي قمـ يمثى، و اؾمتػود مـف.  أسمو
و مـ اإلـموًمي كعرض قمـ هد أىمقال طمػوظ احلديٌ وأئؿي اجلرح واًمتعديؾ وظمقومً 

ىمول اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة رْحف اهلل ذم شمعؾقؼف قمغم هذا  همٓء، وكرى أن كسقق مو

( ؿمقًخو ) سمؾغ قمدد اًمذيـ أصمـقا قمؾی أيب طمـقػي هـو» ىمول اًمشقخ: (،-اًمؽتوب )ص

وا قمـف... وهمٓء إئؿي اًمثؼوت اًمعدول أصمـقا سمام ؿموهدوا قموعمًو، وهؿ ىمد ًمؼقه وظموًمطقه وأظمذ

د  سمف اًمعؾامء اًمتقاشمر قمدًدا: ؾمبعقن،  ووصػقا مو قمؾؿقا وًمقس اًمِعقوُن يموخلؼم... وأيمثُر مو طَمدَّ

ومؼد سمؾغ اًمثـوء قمؾی اإلموم أيب طمـقػي طمد اًمتقاشمر، وًمؽـ ممـ؟ مـ ظمقور ؾمؾػ هذه إمي 

ًمعؾؿ واًمقرع .وقمؾامئفو اعمشفقد َلؿ سموًمديـ وا
وهمٓء )اًمسبعقن( قموعمًِو مثـقًو، ومقفؿ اعمحدصمقن احلػوظ إقمالم ؿمققخ أئؿي اًمسـي: 

ؿمققخ اإلموم أْحد واًمبخوري ومسؾؿ... وؿمققخ ؿمققظمفؿ ريض اهلل قمـفؿ، إشمؼقوء إذيمقوء 

َؾحوء، وومقفؿ يمبور اًمُعّبود واًمعُ  مـوء قمغم َؼالء إاًمـُّؼود، وومقفؿ اًمػؼفوُء اًمَػطِـقن اًمُبٍَماء اًمصُّ

وهمٓء يمؾفؿ ىمد أـمبؼقا قمؾی اًمثـوء قمؾی أيب طمـقػي، ذم ديـف وصالطمف ، ديـ اهلل شمعومم...

وشمعبده، وورقمف، وقمؾؿف، وومؼفف، وشمثبُّتِف، وصمؼتِف، وإمومتف، وقمؼؾف، وكبوهتف، وَهْديف، وؾَمْؿتف، 

اكتفی.«. ويَمَرمف...
يمون  قمغم شمالوة يمتوب اهلل شمعومم. وطمريًص  ىموئؿ اًمؾقؾ، قموسمدا، يمون اإلموم أسمقطمـقػي مجقال،

يصدق  وجيتـى ىمبقل هدايو اًمسالـملم وإمراء. ىمول اًمسققـمل: يعقش قمغم اًمتجورة سموحلرير،

)صحقح مسؾؿ، رىمؿ: «.ًمق يمون اًمديـ قمـد اًمثريو، ًمذهى سمف رضمؾ مـ ومورس» قمؾقف احلديٌ اعمرومقع:

  .) 

 وقمبد اًمؽريؿ اًمسؿعوين ذم (،/) «شمذيمرة احلػوظ» وًمؼبف اإلموم اًمذهبل ذم

  ( سموإلموم إقمظؿ./) «إكسوب»

وًمق ذهبـو كحؽل ىمصص ذيموئف خلرضمـو  يمون اإلموم أسمق طمـقػي ومريدا ذم اًمذيموء واًمػطـي،

 قمـ مقوققمـو. 

: أرسمعي ظمتؿقا اًمؼرآن ذم ريمعي: قمثامن، ومتقؿ «أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف» ضموء ذم

 د سمـ ضمبػم واإلموم أسمق طمـقػي رْحفام اهلل. اًمداري ريض اهلل قمـفام، وؾمعق



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إكف رأى أكس سمـ موًمؽ عمو ىمدم قمؾقفؿ » (:/)«ؾمػم أقمالم اًمـبالء» ىمول اًمذهبل ذم

 «.اًمؽقومي

ىمد شمقذّم أكس سمـ موًمؽ ؾمـي صمالث » :«اًمروض اًمبوؾمؿ» وىمول حمؿد سمـ إسمراهقؿ ذم

)اًمروض «. فد، سمؾ رآه سمعد اًمتّؿققزوشمسعلم مـ اَلجرة، واًمّظوهر أّن أسمو طمـقػي مو رآه وهق ذم اعم

/.)اًمبوؾمؿ 
وىمول  طمتك شمقذم. َب إلسموئف ىمبقل اًمؼضوء،ُضِ  :ذم رواييٍ  :«مـوىمى أيب طمـقػي» وىمول ذم

واًمروايوت اًمظوهرة اعمشفقرة قمـ إئؿي اًمثؼوت واحلػوظ »؛ ؾمؼل اًمسؿ، ومتقذم سمعضفؿ:

ب قمغم اًمؼضوء ومو ىمبؾ طمتك شمقذم. اظمتؾػقا سمعد ذًمؽ ومؿـفؿ مـ يؼقل: صمؿ  إصمبوت أكف ُضِ

)مـوىمى اإلموم إقمظؿ أيب طمـقػي ًمإلموم اعمقومؼ سمـ أْحد اعمؽل «.ؾمؼل اًمسؿ :وسمعضفؿ ىموًمقا ،موت مـ اًمرضب

/.)ط: يمقئتف، سمويمستون ، 

 حـقػة واألحـاف من ادرجئة؟:  هل كان اإلمام أبو

 إطمـوَف  «همـقي اًمطوًمبلم» ذم سمعض كسخ هـ(:م) قمبد اًمؼودر رْحف اهلل وقمدَّ اًمشقُخ 

صمؿ ومصؾ اًمؽالم  ( ومرىمي مـ ومرق اعمرضمئي سموإلمجول،وذيمر إطمـوف وؿـ ) مـ اعمرضمئي،

وأمو احلـػقي ومفؿ أصحوب أيب طمـقػي اًمـعامن سمـ صموسمً، زقمؿقا أن اإليامن » قمغم احلـػقي، وىمول:

ُهقيتهق اعمعرومي واإلىمرار سموهلل ورؾمقًمف وسمام ضموء مـ قمـده مجؾي قمغم مو ذيمر ه اًمؼَمَ
(1)

ذم يمتوب  

دار إطمقوء  ط: ،وص ، مع شمرمجي اًمشقخ قمبد احلؼ اعمحدث اًمدهؾقي، ط: امـد، ٓهقر.)همـقي اًمطوًمبلم، ص«.اًمشجرة

 «(.وأمو احلـػقي ومفؿ سمعض أصحوب أيب طمـقػي اًمـعامن سمـ صموسمً...»اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، وومقف: 

سملىمقال اًمرؾمقل سموهلل وويعدون اإلىمرار  عرومي،يؼٍمون اإليامن قمغم اعمإن إطمـوف  :أي

 همـقي ذم اإليامن. 

 ورد قمؾقف اًمعؾامء مـ وضمقه: 

ن اًمغـقي إ» :«اًمغـقي»مػتتح شمرمجي يمتوب  . ىمول اًمشقخ قمبد احلؼ اعمحدث اًمدهؾقي ذم

وًمؽـ مل كجد  (.ص  )اًمرومع واًمتؽؿقؾ،.«ًمقس مـ أقمامل اًمشقخ قمبد اًمؼودر، وإن اؿمتفر كسبتف إًمقف

   واهلل أقمؾؿ. ذا اًمـص ذم مػتتح شمرمجي اًمؽتوب ًمؾشقخ قمبد احلؼ.ه

                                                 
( ) و: سُمْرُهقت سمضؿ اًمبوء واَلوء مع ؾمؽقن اًمراء: سمئر سمحرضمقت، أو سَمَرُهقت سمػتح اًمبوء واًمراء ووؿ اَلوء، ويؼول أيًض

ومؾؿ  أضمد قمـفو ؿمقئو. يمذا ذم شمعؾقؼ اًمرومع واًمتؽؿقؾ ًمؾشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة. « سمرهقىمل»سمئر أو سمؾد سموًمقؿـ. أمو 

 .ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «اًمعرش»(، واًمعالمي اًمذهبل ذم يمتوب /وكسى اًمعالمي اسمـ شمقؿقي ذم اًمػتووى)

(/،)  اًمعؾق»ويمتوب» ( واحلوومظ ،)اًمبدايي واًمـفويي» سمـ يمثػم ذما» (/ )

 مـ ممًمػوشمف.  «اًمغـقي»وقمدوا  ؼودر اجلقالين،إمم اًمشقخ قمبد اًم «اًمغـقي» -ويمثػم مـ اعمحؼؼلم

 يعد  وهق ٓ ًمؾؼمهقيت، «اًمشجرة». كؼؾ اًمشقخ قمبد اًمؼودر هذا اًمـص مـ يمتوب

ومل  ٕن قمدم رده هذا اًمـص يـؿ قمـ مقاومؼتف،؛ كظر فوهذا اجلقاب ومق إطمـوف مـ اعمرضمئي.

 يرده اًمشقخ. 

:ون إقمامل ضمزءا مـ اإليامن.يعد اًمذيـ ٓ مرضمئي اًمسـي، . اعمرضمئي قمغم كققملم 

 إطمـوَف  ويعتؼم اًمشقُخ  يعدون إقمامل اًمؼبقحي واًمذكقب وورة. ومرضمئي اًمبدقمي، اًمذيـ ٓ

ىمؾً: اإلرضموء مذهى » مسعر سمـ يمدام: ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم شمرمجي مـ مرضمئي اًمسـي.

 (./ )مقزان آقمتدال«.ضمؾي اًمعؾامء، ٓ يـبغل اًمتحومؾ قمغم ىموئؾفأًمعدة مـ 

وىمول:  اجلقاب همػم وضمقف؛ ٕن اًمشقخ رْحف اهلل قمدد إطمـوف مـ اًمػرق اًمبوـمؾي، وهذا

يعدون إقمامل ضمزءا  إن إطمـوف ٓ ومل يؼؾ: واعمعرومي ًمؾؿممـ، يؽػل اإلىمرار إهنؿ ىموًمقا:

 مـ اإليامن. 

. ذم قمد إطمـوف مـ اعمرضمئي،واإلكسون ىمد  -رْحف اهلل-ًمؼد همؾط اًمشقخ اجلقالين

صمؿ إن يمتى إطمـوف اعمتؼدملم مـفؿ و اعمتلظمريـ مؾئً  طئ مفام قمظؿ ؿملكف وقمؾً مـزًمتف.خي

 سمرضورة إقمامل ومؽقػ ُيَعّدون مـ مرضمئي اًمبدقمي؟! 

(، -)ص «اًمرومع واًمتؽؿقؾ»اًمؾؽـقي رْحف اهلل ذم  لومصؾ اًمعالمي قمبد احل

اًمؽالم  (/-) «راًمققاىمقً واجلقاه» واًمشقخ حمؿد يقكس اجلقكػقري رْحف اهلل ذم

وأمو اًمشقخ قمبد احلل اًمؾؽـقي  وهد اًمشقخ يقكس اجلقكػقري قمـ اًمعؾامء ؾمتي أضمقسمي. قمؾقف.

ومبدأ سموًمشؽ ذم اًمـص اعمـسقب إمم اًمشقخ اجلقالين سملن اًمشقخ كػسف ذيمر اإلموم أسمو طمـقػي ذم 

رق اًمضوًمي؟ صمؿ ومؽقػ يعد أصحوسمف مـ اًمػ كػسفو ذم مقاوع قمديدة وًمؼبف سموإلموم. «اًمغـقي»

 واؾمتشؽؾ يمؾ ضمقاب.  طمؽك اًمعالمي اًمؾؽـقي قمنمة أضمقسمي،

اًمرد » قمد اًمعالمي قمبد اًمغـل اًمـوسمؾيس ذم ىمول اًمعالمي اًمؾؽـقي ذم اجلقاب اخلومس:

وقمبد احلؽقؿ سمـ ؿمؿس اًمديـ اًمسقوًمؽقيت ذم شمرمجتف  ،«اعمتلم قمغم مـتؼص اًمعورف حمل اًمديـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
و مؾحؼو، وٓ – «اًمغـقي» ًمؽتوب يستبعد إدراج مجؾي أو كص ذم يمالم أهؾ اًمعؾؿ، سمؾ طمصؾ  كصًّ

اًمققاىمقً و » ىمول اًمعالمي قمبد اًمقهوب اًمشعراين ذم ذًمؽ ذم يمالم اعمتؼدملم واعمتلظمريـ.

كسى إمم اإلموم أْحد سمـ طمـبؾ، وجمد اًمديـ اًمػػموزآسمودي، واإلموم اًمغزازم، وحمل  :«اجلقاهر

 (-)اًمرومع واًمتؽؿقؾ، ص د، وهؿ سمراء مـف.و ظموـمئي ذم اًمعؼوئعريب كصقًص اًماًمديـ سمـ 

جمرد اطمتامل أن  صمؿ قمؾؼ اًمعالمي اًمؾؽـقي واًمشقخ اجلقكػقري قمغم هذا اًمـص سمؼقَلام:

 طمتك كحصؾ قمغم كسخي صحقحي مـ يغـل ومتقال، يؽقن اًمـص مؽذوسمو ومدؾمقؾمو قمؾقف ٓ

  .اكتفك شمتضؿـ هذا اًمـص. ٓ «اًمغـقي»

 «اًمغسوكقي» ضموء ومقفام: ؾـو قمغم كسختلم صحقحتلم ًمؾغـقي،كحؿد اهلل شمعومم قمغم أكـو طمص
 .«احلـػقي» سمدٓ مـ

صدرت كسخي مـفام مـ داراجلقؾ/سمػموت سمتحؼقؼ قمصوم ومورس احلرؾمتوين،  

قمؿؾـو ذم »ومقؼقل اًمشقخ قمصوم ومقام خيص قمؿؾف اًمتحؼقؼل ًمؾؽتوب:  وطموول اعمحؼؼ حتؼقؼفو،

طقـمي متؼـي مـ ظمزاكي خمطقـموت إؾمتوذ هذا اًمؽتوب: وبط اًمـص، وذًمؽ سمؿراضمعتف قمغم خم

 (.)ص«. زهػم اًمشوويش طمػظف  اهلل، صوطمى اعمؽتى اإلؾمالمل...

وصدرت اًمـسخي اًمثوكقي مـ داراًمؽتى اًمعؾؿقي/سمػموت سمتعؾقؼوت أيب قمبد اًمرْحـ 

 صالح سمـ حمؿد سمـ قمقيضي. 

ؿؾ قمـ اًمػرق ظمالل احلديٌ اعمج «احلـػقي» سمدٓ مـ «اًمغسوكقي» د ذم اًمـسختلم يمؾؿيورَ 

وأمو اًمغسوكقي، ومفؿ أصحوب » ومجوء مؽون اًمـص اًمسوسمؼ هؽذا: آصمـتل قمنمة ًمؾؿرضمئي.

همسون اًمؽقذم، زقمؿ أن اإليامن هق اعمعرومي واإلىمرار سموهلل ورؾمقًمف، وسمام ضموء مـ قمـده مجؾي قمغم 

ُهقيت ذم يمتوب اًمشجرة اجلقؾ، سمػموت.  ، ط: دار/)اًمغـقي ًمطوًمبل ـمريؼ احلؼ قمز وضمؾ«.مو ذيمره اًمؼُمْ

 ، ط: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػمت(/و

وأسمق اعمظػر  -هـ(:مقمٍمي اًمشقخ اجلقالين)- هـ(:م) ىمول اًمشفرؾمتوين 

 كػس هذا اًمؽالم: -اًمذي ؾمبؼ اًمشقَخ اجلقالين سمؿئي ؾمـي -هـ(:ماإلؾمػرائقـل )

شمعومم وسمرؾمقًمف، واإلىمرار اًمغسوكقي: أصحوب همسون اًمؽقذم. زقمؿ أن اإليامن هق اعمعرومي سموهلل »

، ط: ممؾمسي احلؾبل، /)اعمؾؾ واًمـحؾ «.سمام أكزل اهلل، وسمام ضموء سمف اًمرؾمقل ذم اجلؿؾي دون اًمتػصقؾ

 ، ط: دار اسمـ اجلقزي، اًمسعقديي(./. وآقمتصوم ًمؾشوـمبل اًمؼوهرة. ومثؾف ذم اًمتبصػم ذم اًمديـ ًمإلؾمػرائقـل، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإيوك أن شمغؽم أيًضو سمام وىمع ذم » :«اًمػتووى احلديثي» ذمؿل توىمول اًمعالمي اسمـ طمجر اَلق

إلموم اًمعوروملم وىمطى اإلؾمالم واعمسؾؿلم إؾمتوذ قمبد اًمؼودر اجلقالين، ومنكف دؾمف « اًمغـقي»

 ()اًمػتووى احلديثقي، ص«. ، وإٓ ومفق سمرىء مـ ذًمؽ قمؾقف ومقفو مـ ؾمقـتؼؿ اهلل مـف

اًمـص حمرف، وأن أطمد أقمداء احلـػقي دًمً اًمـسخي اعمحؼؼي اًمسوسمؼي قمغم أن هذا 

، ومفؿ  وأمو احلـػقي» سمؼقًمف: «وأمو اًمغسوكقي، ومفؿ أصحوب همسون اًمؽقذم» اؾمتبدل ىمقًمف:

وملم مـ ومـ اعمحرِّ  .«اعمؾؾ واًمـحؾ»مو ضموء ذم  يقاومؼ «اًمغسوكقي» وىمقًمف: .«أصحوب أيب طمـقػي

 . «ومفؿ سمعض أصحوب أيب طمـقػي»ومؼول:  أؿمػؼ قمغم إطمـوف،

هل اًمصحقحي،  «اًمغسوكقي» مؽون «احلـػقي» و أن اًمـسخ اًمتل ورد ومقفوؿـو ومرًو وًمق ؾمؾ

 اإلمومَ  ويعدُّ  وموجلقاب قمـف أن اًمغسون اًمؽقذم يمون يدقمل أن مذهى أيب طمـقػي مثؾ مذهبف،

زقمؿقا أن اإليامن هق »اًمذي ضموء ومقف:  «اًمغـقي» ومو كسبف كُص  أسمو طمـقػي مـ اعمرضمئي مثؾ كػسف،

هؿ سمعض  «اًمغـقي»وموعمراد سموحلـػقي ذم كص  ،«ر سموهلل شمعومم وسمام ضموء مـ قمـده مجؾياعمعرومي واإلىمرا

 اًمتل ـمبعتفو دار إطمقوءا ًمؽماث اًمعريب: «اًمغـقي»احلـػقي، أي ومرىمي اًمغسوكقي، يمام ضموء ذم كسخي 

)اًمغـقي ًمطوًمبل ـمريؼ احلؼ قمز  ....«وأمو احلـػقي: ومفؿ سمعض أصحوب أيب طمـقػي اًمـعامن سمـ صموسمً »

 ، ط: دار إًمبوب، دمشؼ(ضمؾ، صو

ومـ اًمعجى أن همسون يمون حيؽل قمـ » :«اًمرومع واًمتؽؿقؾ» ىمول اًمعالمي اًمؾؽـقي ذم

 ( )ص«.أيب طمـقػي مثؾ مذهبف، ويعده مـ اعمرضمئي! وًمعؾف يَمَذب قمؾقف

ىمول ؿمورح اعمقاىمػ: يمون همسون اعمرضمئل يـؼؾ » وىمول اًمعالمي اًمؾؽـقي ذم مقوع آظمر:

ٍَ مذهبف اإلرضموَء قمـ أ ه مـ اعمرضمئي. وهق اومؽماء قمؾقف، ىمَصد سمف همسوُن شمروي يب طمـقػي وَيُعدُّ

 (.ص«.)سمـسبتف إمم هذا اإلموم اجلؾقؾ

أن احلـػقي اًمذيـ هؿ ومرع « اًمغـقي»مػود قمبورة » وىمول اًمعالمي اًمؾؽـقي ذم هنويي اًمبحٌ:

يامن هق اعمعرومُي واإلىمراُر إّن اإل مـ ومروع اعمرضمئي اًمضوًمي: أصحوب أيب طمـقػي اًمذيـ يؼقًمقن:

سموهلل ورؾمقًمف، وهذا ٓ يـطبؼ إٓ قمغم اًمغسوكقي، ومقؽقن هق اعمراد مـ احلـػقي، عمو قمرومً ؾموسمًؼو 

ه يمـػسف مـ اعمرضمئيأن همسون اًمؽقذم يمون حيؽل مذهبف اخل ٌَ قمـ أيب طمـقػي، وَيُعدُّ )اًمرومع «. بق

 (واًمتؽؿقؾ ذم اجلرح واًمتعديؾ، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :تعاىل الؼضاة اإلمام أيب يوسف رمحه اهلل ترمجة وجقزة لؼايض

 اسؿه وكسبه:

وضمده ؾمعد سمـ  أسمق يقؾمػ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ سمـ طمبقى سمـ ؾمعد سمـ طمبتي إكصوري.

 وأسمغم ومقفو سمالء طمسـو ودقمو ًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.  طمبتي إكصوري ؿمفد اخلـدق،

 اإلموم اًمذهبل واًمشقخ أسمق اظمتوره هـ.ذم اًمؽقومي قموم  -وًمد قمغم أؿمفر إىمقال

وأمو صديؼـو وزمقؾـو اًمشقخ حمؿقد طمسـ اًمبـغالديٌم  زهرة واإلموم اًمؽردي وهمػمهؿ.

يقؾمػ حمدصمو  اإلموم أسمق» وقمؿؾ سمحثو ذم ىمسؿ اًمتخصص ؾمامه هـ،وموظمتور مقًمده قموم 

سمق ، وأ«طمسـ اًمتؼويض»اظمتوره اًمعالمي اًمؽقصمري ذم  وىمول: ـمبع ذم صمالصمي جمؾدات. ،«وومؼقفو

وطمؽك قمـ  وهمػممهو مـ يمبور اًمعؾامء. ،«رووي اًمؼضوة» اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ حمؿد اًمسؿـوين ذم

إن ـمول سموًمـوس »يقؾمػ ىمول ٕيب مقؾمك: احلوومظ أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ خمؾد اًمعطور أن أسمو

وهذا يدل قمغم أن أسمو يقؾمػ يمون شمرسمو  «.زمون رضمعقا إمم ومتك مـ أهؾ اعمديـي يعـل موًمؽو

صمو وومؼقًفو  أو أؾمـ مـف.ًمإلموم موًمؽ   (./)اإلموم أسمق يقؾمػ حمدِّ

وًمف اسمـون: اًمعالمي  قمومو. (هـ قمـ قمؿر يبؾغ )يقؾمػ قموم  شمقذم اإلموم أسمق

 يقؾمػ، واًمشقخ إسمراهقؿ مـ اعمشوهػم. 

ويمون يؼرأ قمغم  يقؾمػ حيتؾ مؽوكي ؾمومقي سملم شمالمذة اإلموم أيب طمـقػي. يمون اإلموم أسمق

ويمون يؼقل: أدقمق ٕيب  صمؿ ًمؼل اإلموم أسمو طمـقػي، وملوًمع سمف، ـ سمـ أيب ًمقغم،حمؿد سمـ قمبد اًمرْح

 وملمده اإلموم أسمقطمـقػي سموعمول.  يقؾمػ مـ سمقً ومؼػم، ويمون أسمق طمـقػي ىمبؾ واًمدي.

 مشايخ اإلمام أيب يوسف وتالمذته:

مـ هشوم سمـ قمروة،  –قمالوة قمغم اإلموم أيب طمـقػي –يقؾمػ اًمعؾؿ  اؾمتػود اإلموم أسمق

، يزيد سمـ أيب زيود، واًمؾقٌ سمـ ؾمعد، وحيل سمـ ؾمعقد إكصوري، واإلموم إقمؿشو

 وهمػمهؿ. 

: اإلموم أْحد سمـ طمـبؾ، واإلموم حمؿد سمـ تػود مـف مشويخ يمثػمون مـ أسمرزهؿواؾم

 وحيقك سمـ معلم.  ،احلسـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أول مو ـمؾبً احلديٌ ذهبً إمم أيب يقؾمػ اًمؼويض، صمؿ ـمؾبـو سمعد » ىمول اإلموم أْحد:

 (./)شموريخ سمغداد «.بـو قمـ اًمـوسومؽت

، واحلوومظ «إكسوب» واإلموم اًمسؿعوين ذم «اًمبدايي واًمـفويي» وقمدَّ اًمعالمي اسمـ يمثػم ذم

 اإلموَم أْحد سمـ طمـبؾ مـ شمالمذة اإلموم أيب يقؾمػ.  «ًمسون اعمقزان»اسمـ طمجر ذم 

 ( /اد )شموريخ سمغد«.يمتبً قمـ أيب يقؾمػ وأكو أطمدث قمـف» ىمول حيقك سمـ معلم:

ىمول اإلموم اًمشوومعل ذم  شمؾؿقذ شمؾؿقذ اإلموم أيب يقؾمػ، اهلل شمعومم واإلموم اًمشوومعل رْحف

أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، أو همػمه مـ أهؾ اًمصدق ذم احلديٌ، أو مهو قمـ يعؼقب سمـ » مسـده:

. احلجر، رىمؿ:)مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى حمؿد قموسمد اًمسـدي، سموب  «.إسمراهقؿ، قمـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف

 (.وشمرشمقى ؾمـجر، رىمؿ:

هذه اًمؼصي رواهو اًمشوومعل قمـ حمؿد سمـ » :«كقؾ إوـمور» ىمول اًمعالمي اًمشقيموين ذم

)كقؾ «. احلسـ قمـ أيب يقؾمػ اًمؼويض قمـ هشوم سمـ قمروة قمـ أسمقف، وأظمرضمفو أيًضو اًمبقفؼل

 (/إوـمور 

ن أصول الػؼه: أبو ماإلما  يوسف أول من دوَّ

َى سمؼويض اًمؼضوة ذم اًمتوريخ اإلؾمالمل هق اإلموم أسمق يقؾمػ، أول مـ وأول مـ  ًمؼِّ

(، /) «شمورخيف» ىمول اخلطقى اًمبغدادي ذم دون أصقل اًمػؼف اإلموم أسمق يقؾمػ.

 «وومقوت إقمقون»واسمـ ظمؾؽون ذم  (،/) «إكسوب»واًمعالمي اًمسؿعوين ذم 
(/:) «ؼف قمغم مذهى أيب طمـقػي وأمغم اعمسوئؾ وهق أول مـ ووع اًمؽتى ذم أصقل اًمػ

 «. وكنمهو

أمو اعمصودر اًمتل شمشػم إمم أن أول مـ ووع » وىمول اًمشقخ حمؿقد طمسـ اًمبـغالديٌم:

 ( /) .«وموجلقاب قمـف أكف ووعف ًمـػسف ،أصقل اًمػؼف هق اإلموم اًمشوومعل رْحف اهلل

اًمشوومعل أول مـ  مومَ ( اإل)ص  «مـوىمى اإلموم اًمشوومعل»واقمتؼم اإلموم اًمرازي ذم 

ومؾقس مـ اعمـوؾمى ًمؾرازي إٓ أن يؼقل: إن » يؼقل اًمشقخ حمؿقد طمسـ: ووع أصقل اًمػؼف.

اًمشوومعل أول مـ صـػ ذم إصقل ًمـػسف ٓ ًمغػمه يمام يقمهف ىمقُل اًمرازي. وأمو أسمق يقؾمػ 

صمو «.ومؾف ومضؾ اًمتؼدم ذم شمرشمقى هذا اًمعؾؿ، وًمف رشف إوًمقي  (./وومؼقفو )اإلموم أسمق يقؾمػ حمدِّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يوسف: يبتوثقق اإلمام أ

ًمقس ذم أصحوب اًمرأي أيمثر طمديثو وٓ أصمبً مـ » يؼقل إموم احلديٌ حيقك سمـ معلم: 

 همدة(. ، سمتحؼقؼ قمبد اًمػتوح أيب/)ًمسون اعمقزان «.أيب يقؾمػ

، /)شموريخ سمغدد  «.يمون أسمق يقؾمػ صمؼي» وروى اخلطقى اًمبغدادي قمـ حيقك سمـ معلم:

 عؾؿقي( اًمؽتى اًم دارط: 

ذم اإلموم أيب  -ىمويض اعمؾؽ مقؾمك اَلودي وهورون اًمرؿمقد ذم سمغداد-ىمول اسمـ يمومؾ

)شموريخ «. مل خيتؾػ حيقك سمـ معلم، وأْحد سمـ طمـبؾ، وقمكم سمـ اعمديـل ذم صمؼتف ذم اًمـؼؾ» يقؾمػ:

 عؾؿقي(.دار اًمؽتى اًم، ط: /سمغداد 

يقؾمػ صوطمى طمديٌ  أسمق » وطمؽك اإلموم اًمذهبل قمـ حيقك سمـ معلم ىمقًمف:

 (./)شمذيمرة احلػوظ «.وصوطمى ؾمـي

 (. /)اجلرح واًمتعديؾ .«ؾملًمً أيب قمـ أيب يقؾمػ ومؼول: صدوق» ىمول قمبد اهلل سمـ أْحد:

ـو اًمشقخ فمفقر أْحد احلسقـل  قمؿؾ سمحثو طمقل مؽوكي اإلموم أيب  -اًمـوزل سمؾـدن–وسمؾديُّ

وىمد اؾمتػدكو مـ هذا اًمؽتوب اًمثوين  شمالمذشمف،وقمؿؾ يمتوسمو آظمر طمقل مؽوكي ، طمـقػي ذم احلديٌ

 قمالوة قمغم اعمصودر إظمرى. 

 هـ(: -ترمجة وجقزة لإلمام حمؿد بن احلسن الشقباين)

اكحدر واًمده مـ اًمشوم إمم  ذم همقـمي اًمشوم، «وطمرؾمت»شمـتؿل قموئؾي اإلموم حمؿد إمم 

 إكسوب، واًمطبؼوت اًمؽؼمى.  يمذا ذم يمتوب صمؿ اكتؼؾ إمم اًمؽقومي. ،«واؾمط» ووًمد ذم اًمعراق،

صمؿ اؾمتؼول ، و وزم ىمضوء اًمرىمي مدة مـ اًمزمون يمون يشتغؾ ذم اًمتدريس واًمتلًمقػ يمثػما،

ويمون اخلؾقػي هورون اًمرؿمقد يؽرمف ًمعؾؿف. ويستصحبف ذم  مـ اًمؼضوء وحتقل إمم سمغداد.

 ؾمػره.

إلموم حمؿدا وموؾمتصحى ا -مديـي ؿمفػمة ذم إيران–هـ إمم اًمري ارحتؾ اخلؾقػي قموم 

 واشمػؼ أن موشَمو ذم اًمري ذم يقم واطمد، -أطمد إئؿي اعمشفقريـ ذم اًمؾغي–واإلموم اًمؽسوئل 

 ًمعؾؿقي(.دار اًمؽتى ا، ط: /)شموريخ سمغداد «.دومـً اًمققم اًمػؼف واًمؾغي» ومؼول هورون اًمرؿمقد:

شمرك ىمول حمؿد سمـ احلسـ: »: ىمول اخلطقى اًمبغدادي اؿمتغؾ ذم حتصقؾ اًمعؾؿ مـذ صبوه،



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أيب صمالصملم أًمػ درهؿ، وملكػؼً مخسي قمنم أًمػو قمغم اًمـحق واًمشعر، ومخسي قمنم أًمػو قمغم 

 عؾؿقي(.دار اًمؽتى اًم ، ط:/)شموريخ سمغداد .«احلديٌ واًمػؼف

وٓزم » ىمول احلوومظ اسمـ طمجر: ،د مـ أظمص أصحوب اإلموم أيب طمـقػييعد اإلموم حمؿ

 ، ط: دار اًمبشوئر(./اعمـػعي )شمعجقؾ «.أسمو طمـقػي وْحؾ قمـف اًمػؼف واحلديٌ

وملظمذ اًمعؾؿ مـ  صمؿ شمقذم اإلموم أسمق طمـقػي، اؾمتػود مـ اإلموم أيب طمـقػي قموملم، 

ويمتى ؿمقًئو مـ اًمعؾؿ قمـ أيب طمـقػي، صمؿ ٓزم أسمو » ىمول اًمذهبل: صوطمبف اإلموم أيب يقؾمػ،

 (.)مـوىمى أيب طمـقػي وصوطمبقف ًمؾذهبل، ص«.يقؾمػ مـ سمعده طمتك سمرع ذم اًمػؼف

واكتنم أصحوب أيب يقؾمػ ذم أوموق، وأومؼففؿ » :«ؾمػمأقمالم اًمـبالء» ىمول اًمذهبل ذم

 (. /) «.حمؿد

ىمول زم حمؿد سمـ احلسـ: » ىمول احلوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين قمـ اإلموم اًمشوومعل:و

ًُ مـ ًمػظف ؾمبع مئي طمديٌ. ىمؾً: ويمون موًمؽ ٓ  أىمؿً قمغم موًمؽ صمالث ؾمـلم، وؾمؿع

 اًمعؾؿقي(.  دار اًمؽتى ، ط:/)اإليثور «. كودرا حيدث مـ ًمػظف إٓ

حمؿد سمـ احلسـ » قمـ اإلموم حمؿد ىمقًمف: «معرومي قمؾقم احلديٌ»وطمؽك احلويمؿ ذم 

 ()ص«.اًمشقبوين ممـ روى اعمقـّمل قمـ موًمؽ

يمؾ مـ  -واإلموم أيب طمـقػي مـ مشويخ اإلموم حمؿد رْحف اهلل: قمالوة قمغم اإلموم موًمؽ،

وظمورضمي سمـ قمبد اهلل، وحمؿد ، وقمبد اًمرْحـ سمـ أيب اًمزكود ـ سمـ أيب ذئى،حمؿد سمـ قمبد اًمرْح

وإؾمامقمقؾ سمـ  سمـ هالل، وقمقسك سمـ أيب قمقسك اخلقوط، وداود سمـ ىمقس، واإلموم إوزاقمل،

  .قمقوش وقمبد اهلل سمـ اعمبورك، وؿمعبي سمـ احلجوج

ؿعقا مـف ومس ىمدم حمؿد سمغداد ومجوءه يمثػم مـ اًمـوس ًمقلظمذوا مـف احلديٌ واًمػؼف.

 احلديٌ. 

 ومـ أسمرز شمالمذة اإلموم حمؿد: اإلموم اًمشوومعل واإلموم أْحد رْحفؿ اهلل شمعومم.

يمتى أيب قمـ أيب يقؾمػ وحمؿد صمالصمي ىمامـمر، » ىمول قمبد اهلل سمـ اإلموم أْحد سمـ طمـبؾ:

 (. /)شموريخ سمغداد «.ومؼؾً ًمف: يمون يـظر ومقفو؟ ىمول: رسمام يـظر ومقفو

ويمتى قمـ حمؿد سمـ احلسـ اًمػؼقف وىمر » قمـ اإلموم اًمشوومعل:وىمول اإلموم اًمذهبل 

 ، شمرمجي اًمشوومعل(./)شمذيمرة احلػوظ «. سمختل



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صح ىمقل اًمشوومعل: ْحؾً قمـ حمؿد وىمر سمختل » :«شموريخ اإلؾمالم»وىمول اًمذهبل ذم 

 (  /)«.صحقح

الم اًمـبالء )ؾمػم أقم«. أظمذ قمـف اًمشوومعل ومليمثر ضمدا» :«ؾمػم أقمالم اًمـبالء»ىمول اًمذهبل ذم و

/) 

 ( /) «.و أومؼف أصحوب حمؿد أسمق قمبد اهلل اًمشوومعل» وىمول اًمذهبل ذم مؽون آظمر:

«. حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين أطمد ؿمققخ اإلموم اًمشوومعل» وىمول اسمـ قمبد اَلودي احلـبكم:

 ()مـوىمى إئؿي إرسمعي، ص

صحوهبام: قمؾؼؿي، وأومؼف أومؼف أهؾ اًمؽقومي: قمكم، واسمـ مسعقد، وأومؼف أ» ىمول اًمذهبل:

أصحوسمف: إسمراهقؿ، وأومؼف أصحوب إسمراهقؿ: ْحود، وأومؼف أصحوب ْحود: أسمق طمـقػي، وأومؼف 

أصحوسمف: أسمق يقؾمػ. واكتنم أصحوب أيب يقؾمػ ذم أوموق، وأومؼففؿ: حمؿد، وأومؼف 

 (/)ؾمػم أقمالم اًمـبالء  «.-رْحفؿ اهلل شمعومم  -أصحوب حمؿد: أسمق قمبد اهلل اًمشوومعل 

وموحلؼ أن اًمشوومعل ؾمؿع سمعض اًمؽتى مـ حمؿد » ىمول قمبد اًمرْحـ اًمقامين اعمعؾؿل:و

 ( /)اًمتـؽقؾ  «.قمغم ؾمبقؾ اًمروايي

 (/)جمؿقع اًمػتووي «. فتبَ وموضمتؿع سمؿحؿد سمـ احلسـ ويمتى يمُ » ىمول اسمـ شمقؿقي:و

وملظمذ اكتفً رئوؾمي اًمػؼف سموًمعراق إمم أيب طمـقػي، » ىمول احلوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين:

)شمقازم  «.)أي: اًمشوومعل( قمـ صوطمبف حمؿد سمـ احلسـ ْحؾ مجؾ ًمقس ومقفو إٓ وىمد ؾمؿعف قمؾقف

 ( اًمتلؾمقس، ص

 قمغم أن اإلموم اًمشوومعل ىمرأ قمغم اإلموم حمؿد، وؾمؿع مـف.  قصاًمـص هيدل هذ

ه ٓ قمؼمة سمام ىموًمف اسمـ شمقؿقي ذم ردِّ  ،ٓسمـ شمقؿقي اعمذيمقر ؼقلاًموسمعد هذه اعمصودر اًمؼقيي، و

واجلقاب: أن هذا  .«وأمو اًمشوومعل ومؼرأ قمغم حمؿد سمـ احلسـ»ىمول اًمراوميض: » :قمغم اًمراوميض

وكوفمره، وأول مـ أفمفر اخلالف عمحؿد سمـ احلسـ، ًمقس يمذًمؽ، سمؾ ضموًمسف وقمرف ـمريؼتف 

 (./)مـفوج اًمسـي  .«واًمرد قمؾقف هق اًمشوومعل

اإلموم اًمشوومعل وٓزمف  روى قمـف» :«اجلقاهر اعمضقي» ىمول قمبد اًمؼودر اًمؼريش ذمو

  .(/) «.واكتػع سمف

سموإلموم اًمشوومعل ذم ىمضوء ديقكف  ويمون يمثػم اًمؼمِّ » :«ؿمذرات اًمذهى»ىمول اسمـ قمامد ذم و

   .(/)«.واإلكػوق قمؾقف مـ موًمف وإقمورة اًمؽتى
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ًُ مو رأيً ؾمؿقـً » وىمول اإلموم اًمشوومعل: و أظمػ روطمو مـ حمؿد سمـ احلسـ، ومو رأي

. وأظمبور أيب طمـقػي /)اعمـتظؿ ٓسمـ اجلقزي «.ـً إذا رأيتف يؼرأ يملن اًمؼرآن كزل سمؾغتفأومصح مـف، يم

قؿر، يمحقدر، وهق هنر سموًمبٍمة قمؾقف ىمرىوأصحوسمف، ًمؾصقؿري، ص   (.. واًمصَّ

وكسقق هذه  وروى اًمشوومعل ذم مسـده قمددا مـ إطموديٌ قمـ اإلموم حمؿد،

 ل اسمـ شمقؿقي يمثػما: إطموديٌ ًمؾؼورئ وظموصًي ًمؾذي شملصمر سمؼق

-  ىمول اًمشوومعل: أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، قمـ يعؼقب سمـ إسمراهقؿ، قمـ قمبد اهلل سمـ

اًمقٓء حلؿي يمؾحؿي اًمـسى ٓ يبوع »ديـور، قمـ اسمـ قمؿر: أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: 

 (، شمرشمقى ؾمـجر )مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى اًمسـدي، رىمؿ:«. وٓ يقهى

-  حمؿد سمـ احلسـ، أكبلكو إسمراهقؿ سمـ حمؿد، قمـ حمؿد اسمـ اعمـؽدر، قمـ قمبد أظمؼمكو

اًمرْحـ سمـ اًمبقؾامين )هق مقمم قمؿر ريض اهلل قمـف(: أن رضمال مـ اعمسؾؿلم ىمتؾ رضمال مـ أهؾ 

أكو أطمؼ مـ أورم سمذمتف، صمؿ أمر سمف »اًمذمي ومرومع ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول: 

 (، شمرشمقى ؾمـجر عل، سمؽمشمقى حمؿد قموسمد اًمسـدي، رىمؿ:)مسـد اًمشووم«.ومؼتؾ

-  أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، أكبلكو ىمقس سمـ اًمرسمقع إؾمدي، قمـ أسمون سمـ شمغؾى، قمـ

احلسـ سمـ مقؿقن، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل مقمم سمـل هوؿمؿ، قمـ أيب اجلـقب إؾمدي ىمول: 

ؿلم ىمتؾ رضمال مـ أهؾ اًمذمي ىمول: ومؼومً أيت قمكم سمـ أيب ـموًمى ريض اهلل قمـف سمرضمؾ مـ اعمسؾ

قمؾقف اًمبقـي وملمر سمؼتؾف، ومجوء أظمقه ومؼول: إين ىمد قمػقت قمـف، ىمول: ومؾعؾفؿ هددوك، أو ومرىمقك 

)اًمػرق سموحلريمي: اخلقف واًمػزع( أو ومزقمقك )اًمػزع اخلقف ذم إصؾ ويقوع مقوع 

سمؿعـك اخلقف(؟ ىمول: ٓ اإلهموصمي واًمـٍم ٕن مـ ؿملكف اإلهموصمي واًمدومع قمـ احلريؿ، وهـو ضموء 

وًمؽـ ىمتؾف ٓ يرد قمكم أظمل وقمقوقين ومروقً، ىمول: أكً أقمؾؿ، مـ يمون ًمف ذمتـو ومدمف 

 (، شمرشمقى ؾمـجر )مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى حمؿد قموسمد اًمسـدي، رىمؿ: يمدمـو وديتف يمديتـو.

- أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، أكبلكو حمؿد سمـ يزيد أكبلكو: ؾمػقون سمـ احلسلم، قمـ 

اًمزهري: أن ؿموس اجلذامل ىمتؾ رضمال مـ أكبوط )اًمـبط ضمقؾ معروف يموكقا يــزًمقن سموًمبطوئح 

سملم اًمعراىمقلم( اًمشلم ومرومع إمم قمثامن سمـ قمػون ريض اهلل قمـف، وملمر سمؼتؾف، ومؽؾؿف اًمزسمػم وكوس 

 )مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقىمـ أصحوب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ىمول: ومجعؾ ديتف أًمػ ديـور. 

 (، شمرشمقى ؾمـجر حمؿد قموسمد اًمسـدي، رىمؿ:
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-  أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، أكبلكو حمؿد سمـ يزيد، أكبلكو ؾمػقون سمـ احلسلم، قمـ

)مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى  اًمزهري، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى ىمول: ديي يمؾ معوهد ذم قمفده أًمػ ديـور.

 (، شمرشمقى ؾمـجر حمؿد قموسمد اًمسـدي، رىمؿ:

- حمؿد سمـ احلسـ، أكبلكو موًمؽ، أظمؼمكو داود سمـ احلصلم أن أسمو همطػون اسمـ  أظمؼمكو

ـمريػ اعمري أظمؼمه: أن مروان سمـ احلؽؿ أرؾمؾف إمم اسمـ قمبوس يسلًمف مو ذم اًمرضس 

)اًمرضس: اًمسـ وهق مذيمر مو دام ًمف هذا اإلؾمؿ، ٕن يمؾفو إكوث إٓ إضاس وإكقوب( 

س مـ اإلسمؾ، ومردين مروان إمم اسمـ قمبوس ومؼول: ومؼول اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام: ومقف مخ

اومتجعؾ مؼدم اًمػؿ مثؾ إضاس؟ ومؼول: اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام: ًمق أكؽ ٓ شمعتؼم ذًمؽ 

 (، شمرشمقى ؾمـجر )مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى حمؿد قموسمد اًمسـدي، رىمؿ:إٓ سموٕصوسمع قمؼؾفو ؾمقاء. 

- ًمصدق ذم احلديٌ، أو مهو، قمـ يعؼقب أظمؼمكو حمؿد سمـ احلسـ، أو همػمه مـ أهؾ ا

سمـ إسمراهقؿ، قمـ هشوم سمـ قمروة، قمـ أسمقف ىمول: اسمتوع قمبد اهلل سمـ ضمعػر سمقعو، ومؼول قمكم ريض 

اهلل قمـف ٔشملم قمثامن ومألطمجرن قمؾقؽ أقمؾؿ ذًمؽ اسمـ ضمعػر اًمزسمػم، ومؼول: أكو رشيؽؽ ذم 

اًمزسمػم: أكو رشيؽف، ومؼول سمقعؽ، وملشمك قمكم ريض اهلل قمـف قمثامن، ومؼول: اطمجر قمغم هذا، ومؼول 

)مسـد اًمشوومعل، سمؽمشمقى حمؿد قموسمد اًمسـدي، قمثامن ريض اهلل قمـف: أطمجر قمغم رضمؾ رشيؽف اًمزسمػم.

 (، شمرشمقى ؾمـجر رىمؿ:

 مشاهر مؤلػات اإلمام حمؿد:

واًمزيودات، واًمسػم  واجلومع اًمؽبػم، ،: اعمبسقط، واجلومع اًمصغػماًمؽتى اًمستي

سموإلووومي إمم يمتوب احلجي قمغم أهؾ اعمديـي، ويمتوب أصمور، ويمتوب  واًمسػم اًمؽبػم ،اًمصغػم

 اعمقـمل. 

 اإلمام حمؿد ثؼة: 

 (./)شموريخ سمغداد  «.حمؿد سمـ احلسـ صدوق» ىمول قمكم سمـ اعمديـل:

)اإليثور سمؿعرومي «.وقمظَّؿف أْحد واًمشوومعل» :«اإليثور» وىمول احلوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين ذم

 (.رواة أصمور، ص

ويمون اًمشوومعل يثـل قمغم حمؿد سمـ » (:/)« ؿمذرات اًمذهى« وىمول اسمـ قمامد ذم

ؾف، وىمد شمقاشمر قمـف سملًمػوظ خمتؾػي  (./)«. احلسـ ويػضِّ
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 وطمؽك أسمق قمبد اهلل اًمصقؿري قمـ ؿمقخف حمؿد سمـ قمؿران قمـ أْحد سمـ يمومؾ اًمؼويض:

، ويمون مقصقومو سموًمؽامل، أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ احلسـ صوطمى أيب طمـقػي مقمم ًمبـل ؿمقبون»

ويموكً مـزًمتف ذم يمثرة اًمروايي واًمرأي واًمتصـقػ ًمػـقن قمؾقم احلالل واحلرام مـزًمي رومقعًي 

 ( )أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف، ص «.يعظؿف أصحوسمف ضمدا

طمدث سمف قمنمون كػًرا مـ اًمثؼوت احلػوظ، » وىمول اًمزيؾعل ذم حتؼقؼ سمعض إطموديٌ:

وين، وحيقل سمـ ؾمعقد اًمؼطون، وقمبد اهلل سمـ اعمبورك، وقمبد اًمرْحـ بمـفؿ حمؿد سمـ احلسـ اًمشق

 (/)كصى اًمرايي  «.سمـ مفدي، واسمـ وهى، وهمػمهؿ

. اعمـتظؿ ٓسمـ )ؾممآت اًمؼمىموين ًمؾدارىمطـل، ص«.وقمـدي ٓيستحؼ اًمؽمك» وىمول اًمدارىمطـل:

 ( ./اجلقزي 

مؽوكي » مصودر يمثػمة ذم يمتوسمفوقمالوة قمغم هذه اعمصودر أؿمور اًمشقخ فمفقرأْحد إمم 

 ومؾػمضمع إًمقف ًمالؾمتزادة.  )سموًمؾغي إرديي(. «شمالمذة اإلموم إقمظؿ أيب طمـقػي ذم احلديٌ

 كؾفم تالمذة لإلمام أيب حـقػة مبارشة   ،وأمحد ،مالك، والشافعي :األئؿة

 أو بواسطة:

أو  ػي مبورشةً إئؿي اًمثالصمي: موًمؽ واًمشوومعل وأْحد يمؾفؿ مـ شمالمذة اإلموم أيب طمـق

وأمو موًمؽ رْحف  وموإلموم اًمشوومعل واإلموم أْحد سمـ طمـبؾ مـ شمالمذة اإلموم حمؿد،، سمقاؾمطي

وشمؾؿذ ًمف يمبور مـ اعمشويخ إئؿي اعمجتفديـ » ؿل:تومؼد ىمول ومقف اسمـ طمجر اعمؽل اَلق اهلل

اهلل سمـ واًمعؾامء اًمراؾمخلم يموإلموم اجلؾقؾ اعمجؿع قمغم ضمالًمتف وسمراقمتف وشمؼدمف وزهده قمبد 

 ( )اخلػمات احلسون، ص«. اعمبورك، ويموإلموم اًمؾقٌ سمـ ؾمعد، ويموإلموم موًمؽ سمـ أكس

يمون موًمؽ يـظر ذم يمتى أيب طمـقػي ويـتػع » وىمول قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد اًمدراوردي:

 ، ط: اعمؽتبي اإلمداديي، مؽي اعمؽرمي()ومضوئؾ أيب طمـقػي، ٓسمـ أيب اًمعقام، ص«. هبو

يمون موًمؽ يـظر ذم يمتى أيب » قمـ اًمدراوردي: (:م) اًمتقطمقديوىمول أسمق طمقون 

 (/)اًمبصوئر واًمذظموئر  «.طمـقػي ًمقتػّؼف هبو

وىمد ؾملًمً اًمدراوردي: هؾ ىمول أطمد » (:/) «إم»وىمول اإلموم اًمشوومعل ذم 

. سموعمديـي ٓ يؽقن اًمصداق أىمؾ قمـ رسمع ديـور؟ ومؼول: ٓ واهلل مو قمؾؿً أطمدا ىموًمف ىمبؾ موًمؽ
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 «. وىمول اًمدراوردي: أراه أظمذه قمـ أيب طمـقػي

ىمول ومقف احلوومظ اسمـ  وذهى اًمبعض إمم أن اإلموم موًمؽو روى قمـ اإلموم أيب طمـقػي،

مل يثبً روايتف قمـ موًمؽ، وإكام أوردهو اًمدارىمطـل صمؿ » (:/) «شمدريى اًمراوي»طمجر ذم 

 «.مؼول اخلطقى ًمروايتلم وىمعتو َلام قمـف سمنؾمـودمهو ومقفام

 (:/) «ًمسون اعمقزان» إؾمـود هذه اًمروايوت قمؿران سمـ قمبد اًمرطمقؿ.ىمول ذم وذم

 «.هق اًمذي ووع طمديٌ أيب طمـقػي قمـ موًمؽ رطمفام اهلل شمعومم ،ومقف كظر»

ًمالؾمتزادة مـ شمراضمؿ اإلموم أيب طمـقػي واإلموم أيب يقؾمػ واإلموم حمؿد سمـ احلسـ 

 يرضمع إمم اعمصودر اًمتوًمقي: 

(.ظمبوره ومـوىمبف، ٓسمـ أيب اًمعقام )م:ومضوئؾ أيب طمـقػي وأ 
(.آكتؼوء ذم ومضوئؾ إئؿي اًمثالصمي اًمػؼفوء، ٓسمـ قمبد اًمؼم )م: 
(، مـوىمى اإلموم إقمظؿ أيب طمـقػي ًمإلموم اعمقومؼ سمـ أْحد اعمؽل اخلقارزمل )م: 

(. وًمإلموم حمؿد سمـ حمؿد اسمـ اًمبزار اًمؽردي )م:
إلموم إقمظؿ أيب طمـقػي اًمـعامن، ًمؾعالمي ؿمفوب اًمديـ اخلػمات احلسون ذم مـوىمى ا 

(.أْحد سمـ طمجر اَلقتؿل اعمؽل اًمشوومعل )م:
( شمبققض اًمصحقػي سمؿـوىمى اإلموم أيب طمـقػي، ًمإلموم ضمالل اًمديـ اًمسققـمل )م: 

سمتعؾقؼ اًمشقخ اعمػتل حمؿد قموؿمؼ إَلل اًمؼمين.
ؿد ىموؾمؿ قمبده احلورصمل.مؽوكي اإلموم أيب طمـقػي سملم اعمحدصملم، ًمؾديمتقر حم 
مؽوكي اإلموم أيب طمـقػي ذم احلديٌ، ًمؾشقخ حمؿد قمبد اًمرؿمقد اًمـعامين. 
أظمبور أيب طمـقػي وأصحوسمف، ًمؾػؼقف اًمؼويض أيب قمبد اهلل طمسلم سمـ قمكم اًمصقؿري  

()م:
(.مـوىمى اإلموم أيب طمـقػي وصوطمبقف أيب يقؾمػ وحمؿد سمـ احلسـ، ًمؾذهبل )م: 
ؾمػمة اإلموم أيب يقؾمػ اًمؼويض، ًمؾعالمي حمؿد زاهد اًمؽقصمري طمسـ اًمتؼويض ذم  

()م:
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صًمو وومؼقًفو، ًمؾشقخ حمؿقد طمسـ اًمبـجالديٌم.  اإلموم أسمق يقؾمػ حمدِّ
سمؾقغ إموين ذم ؾمػمة اإلموم حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين، ًمؾعالمي حمؿد زاهد اًمؽقصمري  

(.)م:
اًمديمتقر حمؿد اًمدؾمقىمل. –ػؼف اإلؾمالمل وين وأصمره ذم اًمباإلموم حمؿد سمـ احلسـ اًمشق 

وكؼؾ احلوومظ ؿمبػم أْحد اجلومعل واًمديمتقر/حمؿد يقؾمػ اًمػوروىمل هذا اًمؽتوب إمم اًمؾغي 

ن یك یہقف دخامت» إرديي سموؾمؿ ور ا وهق يمتوب ىمقؿ ؿمومؾ ومقام ىموم سمف ، «اامم دمحم نب نسح ابیشین ا

  اإلموم حمؿد سمـ احلسـ مـ اخلدموت اًمػؼفقي.

)طمقوة اإلموم أيب طمـقػي العہم دیس انمرظ انسح الیگین۔  -م ا و  ہفین یك سای ی نگدیرضحت اام 

.ًمؾعالمي ؾمقد مـوفمر أطمسـ اًمؽقالين( ،اًمسقوؾمقي
.)ؾمػمة اًمـعامن، ًمؾشقخ ؿمبكم اًمـعامين( كعامين مقٓكو ؿمبكم - ؾمػمة اًمـعامن  
ن اخ -   اقمم ایب  ہفین  )مؽوكي أيب طمـقػي ًمشقخ احلديٌ  ن دفصرخیش ادحلثی رضحت ومالان دمحم رسرفا

.اًمشقخ حمؿد هومراز ظمون صػدر(
ن ےك اندقنی  ور ا ور اامم دمحم ےك احالت نگدیاامم ا و  ہفین ا ومالان بیبح   -، زین اصنیبح ینعی اامم ا و ویفس ا

)اإلموم أسمق طمـقػي واًمـوىمدون قمؾقف، مع شمرمجي ًمصوطمبقف: أيب يقؾمػ ارلنمح اخن رشواین۔

.ًمؾشقخ طمبقى اًمرْحـ اًمشػمواين( ؿد سمـ احلسـ،وحم
 ،)مؽوكي اإلموم إقمظؿ ذم احلديٌومالان وہظر ادمح ینیسح ۔  -اامم امظع ا و  ہفین اك دحماثہن اقمم  

.ًمؾشقخ فمفقر أْحد احلسقـل(
وم أيب طمـقػي ذم )مؽوكي شمالمذة اإلمومالان وہظر ادمح ینیسح ۔  -التذمہ اامم امظع ا و ہفین اك دحماثہن اقمم   

ًمؾشقخ فمفقر أْحد احلسقـل(. ،احلديٌ
وإكام ايمتػقـو  قمالوة قمغم ذًمؽ صمؿي يمتى وضمقزة ومػصؾي ذم شمراضمؿ همٓء اًمؽرام،

ويمتى ـمبؼوت احلـػقي وهمػمهو مـ يمتى اًمطبؼوت واًمؽماضمؿ شمشتؿؾ  سمبعض اًمؽتى اًمشفػمة.

  قمغم شمرامجفؿ.


 
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   9  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُل    ِْ ِِْحيِْد اهلل (1)َنُل ِفيِْق اهلل-ِِف ثَ ِْ  /-(2) ُوْعجَِلِدْيَي بِجَ

 

بغ اإلؿرار بٚفِسٚن وآظتَٚد  «َٕقل ذم تقحٔد اهلل...»مجع اإلمٚم افىحٚوي ذم ؿقفف: 

 ين ىن ٱُّٱ:بؾ هق ٍٕٚق، ؿٚل تًٚػ يٍُل ذم اإليامن، ٕن جمرد اإلؿرار بٚفِسٚن ٓ بٚجلْٚن؛

 (٧٤ائدة/ امل) َّ  مي زي ري ٰى

وإٕام يقؾؼ  يٖيت مـ إظامل افهٚحلٜ، ٕٕف ٓ ـامل فِّرء ؾٔام؛ «بتقؾٔؼ اهلل»وإٕام ؿٚل: 

 (٦٨انلِر/ ) َّحك جك مق حق مف  ٱُّٱؿٚل تًٚػ: اهلل تًٚػ مـ صٚء هلٚ،

ٚ ٕمره وهنٔف. وادنٓقر إٔف  جًُؾ  تعريف التوفقق: ًَ َِف مقاؾ اهلل تًٚػ ؿقَل افًبد وؾً

 (/99)دشتقر افًِامء  ادىِقب اخلر. جًُؾ إشبٚب ٕحقَ 

تقؾٔؼ افًبد أن دمًؾ أؾًٚفف افيٚهرة مقاؾَٜ ٕوامره تًٚػ مع » ؿٚل افًالمٜ افَقٕقي:

 ()افَالئد ذم ذح افًَٚئد، دحّقد بـ أمحد بـ مسًقد افَقٕقي احلٍْل، ص ش.بَٚء اختٔٚره ؾٔٓٚ

جيٛ ظذ ادُِػ اإلؿرار وافَٔغ  ٕن أول مٚ بدأ ادٗفػ رشٚفتف بتقحٔد اهلل تًٚػ؛

فذا بدأ ـؾ ٕبل دظقتف بدظقة  أممٓؿ إػ اهلل تًٚػ  ذيؽ فف، ٓ اجلٚزم بٖن اهلل تًٚػ واحد أحد

 َّىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿٚل تًٚػ: وحده،
 (٥٨األًبياء/)

 تًٚػ حُٚيٜ ظـ ؿٚل اهلل ٕٕف بتقؾٔؼ اهلل تًٚػ تتؿ افهٚحلٚت. ؛وإٕام ؿٚل بتقؾٔؼ اهلل

ِد/ ) َّ خم حم جم هل خلمل حل جل مك ٱُّٱصًٔٛ ظِٔف افسالم: َ٫٫) 

ؿٚل اإلمٚم أبق حٍْٜٔ، وبف ؿٚل صٚحبٚه » :«َٕقل» وجٚء ذم بًض افْسخ ؿبؾ ؿقفف:

.«اإلمٚمٚن ادذـقران روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ: َٕقل ذم تقحٔد اهلل مًتَديـ بتقؾٔؼ  اهلل...

 :؟«عتؼدأ»مؽان  «عتؼدك»و «شفدأ» مؽان «شفدك» هل يصح
 وٓ ٕهنٚ خٚؾٜٔ ـٚفنٓٚدة.، يهح إضالق اجلّع ذم افًَٔدة ؿد يستنُؾ افبًض بٖٕف ٓ

وٕن افًَٔدة مثؾ افنٓٚدة خز يقاؾؼ افَِٛ، ويتحدث ادرء ظام  يْقب أحد ظـ ؽره ؾٔٓٚ.

                                                 
( ذم )  ،3 ، ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،99 ،9 ،99 ،33  وبف ؿٚل ٍٜٔؿٚل اإلمٚم أبق حْ»زيٚدة: ش َٕقل»ؿبؾ ؿقفف ،

ش.ذـقران روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ:صٚحبٚه اإلمٚمٚن اد
. وأثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ.9، 6شَط مـ ش بتقؾٔؼ اهلل»( ؿقفف 9)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   53  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ًٕؿ تهح آشتًٕٜٚ و آشتٌٍٚر فٌره. يًرف مٚ ذم ؿِٛ ؽره، وٓ ذم ؿِبف،

 ظـ صٔخف افًالمٜ ابـ تّٜٔٔ ؿقفف، ؾَٚل: «هتذيٛ افسْـ» حُك افًالمٜ ابـ افَٔؿ ذم

ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ: دٚ ـٕٚٝ ـِّٜ افنٓٚدة ٓ يتحِّٓٚ أحد ظـ أحد وٓ تَبؾ »

افْٔٚبٜ بحٚل أؾَرد افنٓٚدَة هبٚ، ودٚ ـٕٚٝ آشتًٕٜٚ وآشتًٚذة وآشتٌٍٚر تَبؾ ذفؽ، 

 ،افِٓؿ أِظّْٚ»ؾٔٓٚ بٍِظ اجلّع، وهلذا يَقل:  تكفٌره، ويستًغ بٚهلل ظِٔف، أ ؾؾٔستٌٍر افرج

ر فْٚ ،وأِظْذٕٚ ٍِ  ش.ؿٚل )صٔخ اإلشالم(: ذفؽ ذم حديٞ ابـ مسًقدش. واؽ

وؾٔف مًْك آخر، وهق أن آشتًٕٜٚ وآشتًٚذة وآشتٌٍٚر ضِٛ و إٕنٚء، » ثؿ ؿٚل:

خبٚر ظـ صٓٚدتف إادٗمْغ، وأمٚ افنٓٚدة ؾٓل ؾٔستحٛ فِىٚفٛ أن يىِبف فٍْسف وإلخقإف 

هلل بٚفقحدإٜٔ وفْبٔف بٚفرشٚفٜ، وهل خز يىٚبؼ ظَد افَِٛ وتهديَف، وهذا إٕام خيز بف 

 (/79-799)هتذيٛ افسْـ، بٚب ذم خىبٜ افُْٚح  ش.اإلٕسٚن ظـ ٍٕسف فًِّف بحٚفف

 ،وٕستٌٍره ،ٕستًْٔف» وإحٚديٞ ـِٓٚ متٍَٜ ظذ أن» ـذفؽ ؿٚل افًالمٜ ابـ افَٔؿ:

 (/79)هتذيٛ افسْـ، بٚب ذم خىبٜ افُْٚح  ش.وافنٓٚدتٚن بٚإلؾراد بٚفْقن،ش ًٕقذ بفو

 :مـ افًِامء ادًٚسيـ –وٕيرا إػ مٚؿٚفف ابـ افَٔؿ، ؿٚل افدـتقر/هاج اإلشالم 

ه بًض افْٚس هذه اخلىبٜ ادسْقٕٜ ؾَٔقفقن:»  ، و يستٌْقن ظـ«أصٓد» مُٚن «ٕنٓد» صقَّ

 ،«ٕٗمـ بف و ٕتقـؾ ظِٔف» :ـِامت افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ادبٚرـٜ ويزيدون ظِٔٓٚ
  (.96ص  ؛ مًرؾٜ ظِقم احلديٞ،7ص  )ادجّقظٜ،.«ؾقن افسْٜ افْبقيٜؾٔحر  

وإٔف مـ ؿقل افرشقل  ظذ أهنٚ جزء مـ احلديٞ، «ٕٗمـ بف وٕتقـؾ ظِٔف» إذا محِْٚ

ظذ إٔف  ٝوأمٚ إذا ـٕٚٝ هذه افزيٚدة فٔس ىٖ وؽِط،صؽ إٔف خ ؾال صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،

ِّٞ افتِبٜٔ ثؿ يزيد: جزء مـ احلديٞ، ؾٕٚمر ؾٔف واشع.  ـام ـٚن ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام يث

وفُـ  ،(8، رؿؿ:)صحٔح مسِؿ.«فبٔؽ وافرؽبٚء إفٔؽ وافًّؾ وشًديؽ، واخلر بٔديؽ،»

ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف » افْٚس ؿبؾ اخلىبٜ: يَقل وٓ افيٚهر أن افزيٚدة مل يُـ يراهٚ شْٜ،

وينر افتٍْـ ذم اخلىبٚت إػ أن افْٚس مل يُقٕقا  يرون افزيٚدة مـ احلديٞ، وٓ ،«ؿوشِ

 َٜ  ـِامت اخلىبٜ مـ احلديٞ.  يرون ـٚؾ

ـام أضِؼ اإلمٚم  أمٚ اجلّع ذم ـِّٜ افنٓٚدة ؾَد ورد ذم خىبٚت ظِامئْٚ افُبٚر،

وؿد أضِؼ افنٔخ أذف ظع ادًروف بحُٔؿ إمٜ  ذم افًَٔدة.افىحٚوي صٌٜٔ اجلّع 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افبٚفغ ظددهٚ مخسغ، وأضِؼ صٌٜٔ  «خىبٚت إحُٚم» مـ خىبٜ (97) صٌٜٔ اجلّع ذم

 خىبٜ. (93اإلؾراد ذم )

ذم  ٕٕف ٓيًرف مٚ نٓٚدة وآظتَٚد حتريػ؛وأمٚ افَقل بٖن إضالق صٌٜٔ اجلّع ذم اف

ٕىِع ظذ مٚ  وٓ ظام ذم افَِٛ، اوإن ـٕٚٝ افنٓٚدة إخبٚرً  ،ؾٌر مًَقل ظْدٕٚ ؿِٛ ؽره،

ويًدون إٍٔسٓؿ مسِّغ  وفُـ إذا أخزٕٚ افثَٚت ظـ تهديَٓؿ افَِبل، ؿِٛ ؽرٕٚ،

ويبذفقن إٍٔسٓؿ ذم شبٔؾ  يهدر ظْٓؿ مٚ يْٚذم اإليامن مـ إظامل وإؾًٚل، وٓ ومٗمْغ،

آل ) َّ جم يل ىل ٱُّٱ افَرآن افُريؿ: ام ذمـ ؾٕ٘ف يٌْل ذم إضالق صٌٜٔ اجلّع. اإليامن،

آل ) َّحص مس خس  حس ٱُّٱ( ٨٥آل عىران/ ) َّجم هل مل خل حل ُّٱ( ٤٩ عىران/
 (٫٧اغفر/ ) َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  ٱُّٱ( ٤٬٦عىران/ 

ـٚن ظبد اهلل بـ أم مُتقم ريض اهلل ظْف يْتير  آظتامد ظذ افثَٜ مـ ضبًٜٔ اإلشالم،

َن، ؾَد ورد  ،أصبحٝ فٔٗذن فٍِجر، ؾ٘ذا ؿٔؾ فف: وـٚن رجال أظّك، ٓ يْٚدي حتك يَٚل »أذَّ

 (67)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.فف: أصبحٝ أصبحٝ

وأضِؼ افَرآن  ويًتز افيـ يُٚد يُقن ئَْٚ، يَقل افدـتقر ب٘ؾٚدة خز افقاحد افيـ،

 َّ حس جس مخ جخ مح ُّٱؿٚل تًٚػ: افُريؿ ذم ؽر آيٜ صٌٜٔ اجلّع ذم افنٓٚدة،
 َّ ىن من خن حن ٱُّٱ( ٫٩آل عىران/ ) َّ زث رث يت  ىت ُّٱٱ( ٫٤آل عىران/ )
ِشف/ ) َّ يك ىك مك لك اك ُّٱ( ٫٧ابللرة/)  (٫٤ي

،  و ورد اإلؾراد ذم مًيؿ إمُْٜ، ًٜ ؾُٚن يىِؼ اإلؾراد حغ افدخقل ذم اإلشالم خٚص

أخزٕٚ مٚفؽ بـ » :«ضبَٚتف»ؿٚل ابـ شًد ذم  )ٕنٓد(. وورد بًض إحٚديٞ بهٌٜٔ اجلّع

صحٔح افُتٚب(، ؿٚل: حدثْٚ مقشك بـ حمّد إٕهٚري )ثَٜ(، ظـ أيب إشامظٔؾ )ثَٜ متَـ 

مٚفؽ إصجًل )ثَٜ(، ظـ ٕبٔط بـ ذيط )صحٚيب صٌر يُْك أبٚ شِّك(، ؿٚل: ـْٝ 

احلّد هلل »ردف أيب ظذ ظجز افراحِٜ، وافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خيىٛ ظْد اجلّرة ؾَٚل: 

أوصُٔؿ بتَقى اهلل،  ،هلل وأن حمّدا ظبده ورشقففٕستًْٔف وٕستٌٍره وٕنٓد أن ٓ إفف إٓ ا

ؾٖي افبِد »ؿٚفقا: هذا افنٓر، ؿٚل: ش ؾٖي صٓر أحرم؟»ؿٚفقا: هذا، ؿٚل: ش أي يقم أحرم؟

ؾ٘ن دمٚءـؿ وأمقافُؿ حرام ظُِٔؿ ـحرمٜ يقمُؿ هذا ذم »ؿٚفقا: هذا افبِد، ؿٚل: ش أحرم؟

 (35/6)افىبَٚت افُزى ش.صٓرـؿ هذا ذم بِدـؿ هذا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .«ٕنٓد» وذم بًوٓٚ: ،«أصٓد»رد ذم بًض ضرق هذه افروايٜ و

ـٕٚقا يُتبقن  ؿٚل: ؾًـ إٔس، اجلّع: و ورد ظـ بًض افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ بٍِظ

صدور وصٚيٚهؿ: هذا مٚ أوص بف ؾالن بـ ؾالن، أوص أن ٕنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن 

وأن اهلل  ،افسٚظٜ آتٜٔ ٓ ريٛ ؾٔٓٚ وأن ،وأن افْٚر حؼ ،وأن اجلْٜ حؼ ،حمّدا ظبده ورشقفف

 خب حب جب هئ ٱُّٱيبًٞ مـ ذم افَبقر، وأوص مـ ترك بًده بام أوص بف إبراهٔؿ بْٔف:
وهذا احلديٞ ٓ ًِٕؿ رواه ظـ أيقب إٓ . (٤٦٥ابللرة/ ) َّ هت مت  خت حت جت هب مب

ظبد ادٗمـ بـ ظبٚد، وهق رجؾ مـ أهؾ افبكة ٓ بٖس بف، وؿد رواه هنٚم ظـ حمّد ظـ 

 (6793)مسْد افبزار، رؿؿ: إٔس، وهق ؽريٛ مـ حديٞ أيقب، تٍرد بف ٕك ظـ ظبد ادٗمـ.

تنٓد هذا: ٕنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ »وظـ مُحقل، حغ أوص ؿٚل: 

، 3998رؿؿ: )شْـ افدارمل،احلديٞ.ش. فف، وأن حمّدا ظبده ورشقفف، ويٗمـ بٚهلل ويٍُر بٚفىٚؽقت

 افقفٔد بـ مسِؿ ؿد ظًْـ وهق مدفس(. نؽر أ ثَٚتورجٚل إشْٚده 

ؾًـ إٔس يَقل: إن رشقل اهلل صذ  ـام وردت صٌٜٔ اجلّع ذم بًض إدظٜٔ وأثٚر،

مـ ؿٚل حغ يهبح: افِٓؿ أصبحْٚ ٕنٓدك وٕنٓد محِٜ ظرصؽ »اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

حمّدا ظبدك ومالئُتؽ ومجٔع خَِؽ بٖٕؽ اهلل ٓ إفف إٓ إٔٝ وحدك ٓ ذيؽ فؽ، وأن 

ورشقفؽ، إٓ ؽٍر اهلل فف مٚ أصٚب ذم يقمف ذفؽ، وإن ؿٚهلٚ حغ يّز ؽٍر اهلل فف مٚ أصٚب 

 ( 353)شْـ افسمذي، رؿؿ:ؿٚل افسمذي: هذا حديٞ ؽريٛ.ش. ذم تِؽ افِِٜٔ مـ ذٕٛ

وصٔخف  ،ؿٚل بنٚر ظقاد ذم تًَِٔف: وإشْٚد احلديٞ ؤًػ فوًػ بَٜٔ وظًْْتف

)تًَِٔٚت افسمذي  بقل حٔٞ يتٚبع، وروايٜ مُحقل ٓ تًد متٚبًٜ فوًٍٓٚ.افقفٔد بـ مسِؿ مَ

5/8) 

 إيراد عذ عدم بدء الؽتاب باحلؿد والثـاء واجلواب عـه: 

 مل يبدأ اإلمٚم افىحٚوي رمحف اهلل افُتٚب بٚحلّد وافثْٚء مع إٔف ورد ذم احلديٞ: إيراد:

 (88)شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ: ش.ـؾُّ أمٍر ذي بٍٚل ٓ ُيبَدأ ؾٔف بٚحلّد أؿىع»

  .«ببسؿ اهلل» وذم روايٜ: ،«بذـراهلل» وذم روايٜ:
  ؾٔام يع بًوٓٚ: ذـر أهؾ افًِؿ ؾٔف وجقهٚ ظدة، اجلقاب ظْف:

،ـام ـٚن اإلمٚم أمحد رمحف اهلل يُتٍل بٚفتٍِظ بٚفهالة ظذ  . اـتٍك بٚفتٍِظ بٚحلّد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   53  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( دقٕٓٚ ادٍتل 5-55ـذا ذم إرصٚد افَٚرئ )ص افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بدٓ مـ ـتٚبتٓٚ.

 وهذا اجلقاب يرجع إػ حسـ افيـ بف.  رصٔد أمحد.

. حديٞ احلّد ؤًػ وموىرب، مـ أجؾ وًػ ؿرة بـ ظبد افرمحـ. و 9

، «يبدأ ؾٔف بحّد اهلل ٓ» أمٚ اوىراب ادتـ ؾقرد آوىراب ذم اإلشْٚد وادتـ مجًٔٚ.
ؾٓق حديٞ مقصقل  وأمٚ آوىراب ذم اإلشْٚد، وٕحق ذفؽ. «بذـر اهلل»، أو«ببسؿ اهلل»أو

وذم اإلشْٚد ؿرة بـ ظبد  ،أو مرشؾ، ؾٚدقصقل مروي ظـ ـًٛ بـ مٚفؽ أو أيب هريرة

 . «مذأج»أو  ،«أبس»أو  «أؿىع»ـام إٔف اختِػ هؾ هق  افرمحـ ؤًػ.
 أبقوحف ابـ حبٚن، وابـ افهالح، وهذا اجلقاب ؽر صحٔح؛ ؾ٘ن احلديٞ صحَّ 

 «افسْـ افُزى»ظقإٜ، وتٚج افديـ افسبُل وؽرهؿ، وؿرة بـ ظبد افرمحـ فف متٚبع ذم 
 وي ظـ ـًٛ بـ مٚفؽ وأيب هريرة مجًٔٚ،يرض آوىراب ذم اإلشْٚد؛ ؾربام رُ  وٓ فِْسٚئل.

ٚ؛ ٕٕف إذا أتك بٚخلىبٜ ادسْقٕٜ يرض آوىراب ذم ادتـ أيًو  وٓ وي مقصقٓ ومرشال،ورُ 

ؾ٘ن أهؾ احلديٞ يٖخذون  وفق شِّْٚ أن احلديٞ ؤًػ؛ فبسِّٜ واحلّدفٜ،صِّٝ ا

 ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ذم حديٞ صحٔح افبخٚري بٚحلديٞ افؤًػ ذم ؾوٚئؾ إظامل.

متُِؿ  [: ذم إشْٚده حمّد بـ ظبد افرمحـ افىٍٚوي،76]برؿؿ: «ــ ذم افدٕٔٚ ـٖٕؽ ؽريٛ»

وهق مـ ؽرائٛ » ٛ. ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر:وحيتّؾ حديثف ذم افسؽٔٛ وافسهٔ ؾٔف،

ش. افهحٔح، وـٖن افبخٚرّي مل يندد ؾٔف فُقٕف مـ أحٚديٞ افسؽٔٛ وافسهٔٛ. واهلل أظِؿ

 (ص )هدي افسٚري، ٓبـ حجر،

روى هلؿ افبخٚري  وـذفؽ ذم صحٔح افبخٚري بًض روات احلديٞ ادتُِؿ ؾٔٓؿ،

  ذم افٍوٚئؾ.

3 ًً حتك  يستحؼ أن يسّك ـتٚبٚ،  فِذات بٖن ـتٚبف ٓاًم ٚ وهو. مل يذـر احلّد تقاو

 ترـف،ذم ٕن افتقاوع ذم افًّؾ بٚفديـ ٓ  وهذا اجلقاب ؽر مًَقل؛ أبدأه بحّد اهلل تًٚػ.

ًً ثؿ هال ترك افبسِّٜ أيًو    ٚ.ٚ تقاو

،ام يل ىل مل ُّٱَرآن بَقفف:اؾتتٚح افؾ٘ن  . ترك احلّد أشقة بٚفَرآن افُريؿ 
 س ؾٔف محد.وفٔ ،(٤امعنق/ ) َّمم

وذم  ،«ٓ يبدأ ؾٔف بذـر اهلل»ؾٍل بًض افروايٚت  . حديٞ احلّد وافتسّٜٔ واحد،5



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وحٚصؾ هذه افروايٚت إٔف ٓبد  .«مذٓ يبدأ ؾٔف ببسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ، ؾٓق أج»روايٜ: 

 . مـ ذـر اهلل ذم افبدايٜ، وافبسِّٜ تتوّـ ذـر اهلل تًٚػ

مَروٕٚ  «بذـر اهلل» ٕف ورد ذم بًض افروايٚت:ؾ٘ احتٚد احلديٞ ؽر مًَقل،فُـ 

أو ؿٚل  ،، وترك افتسّٜٔ واحلّد«شبحٚن اهلل»أو «اهلل أـز» ؿٚل ذم افبدايٜ ؾِق .«ببسؿ اهلل»بـ

   بٚحلديٞ.بٌر احلّد مل ُيًَتَز ظٚماًل  «بسؿ اهلل»

وهق أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن يسِؽ  هذا اجلقاب يؼح افَِٛ، .6

 ( افُتٚبٚت وافرشٚئؾ.9) ( اخلىبٚت.ُغ ذم افدظقة وافتبِٔغ وافقظظ وافْهح: )مسَِ 

أمٚ افتكحيٚت افِسٕٜٚٔ وهل اخلىبٚت ؾُٕٚٝ تبدأ بٚحلّد وافثْٚء مع افبسِّٜ، مثؾ 

( احلّد 96-97) «صحٔحف»ذـر افبخٚري ذم  وخىبٜ اجلًّٜ وافًٔديـ. ،خىبٜ افُْٚح

بسؿ اهلل » وأمٚ افُتٛ وافرشٚئؾ ؾجٚء  ظِٔف وشِؿ.وافثْٚء ذم خىبٚت افرشقل صذ اهلل

افرمحـ افرحٔؿ مـ حمّد ظبد اهلل ورشقفف إػ هرؿؾ ظئؿ افروم شالم ظذ مـ اتبع اهلدی أمٚ 

، دون احلّد وافثْٚء،  صِح احلديبٜٔ جٚء ؾٔف بسؿ اهللـام أن افًٓد افذي ـتٛ ذم افخ،ش بًد

َٛ ؾَٚل افْبلُّ صِی اهلل ظِٔف ؾدظٚ افْبلُّ صِی ا» ؾٍل صحٔح افبخٚري: هلل ظِٔف وشِؿ افُٚت

ؿٚل شٓٔؾ: أمٚ افرمحـ، ؾقاهلل مٚ أدري مٚ هق، وفُـ ش. بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ»وشِؿ: 

ْٛ بٚشّؽ افِٓؿ...، ؾَٚل افْبلُّ صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْٛ بٚشّؽ افِٓؿ»اـت ثؿ ؿٚل: ش اـُت

ذم و ،(973ٔح افبخٚري، بٚب افؼوط ذم اجلٓٚد، رؿؿ:)صحش...هذا مٚ ؿَٚوی ظِٔف حمٌّد رشقُل اهلل»

مل  (انلىل) َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ:افَرآن افُريؿ

وأمٚ ادُتقبٚت  وظِٔف جيّع افًِامء ـِٓؿ ذم خىبٚهتؿ بغ افتسّٜٔ واحلّد، ،يرد ؾٔف احلّد

ؾ٘ن مَدمٜ  حلّد وافثْٚء،ؾ٘ن تَدم ظذ افُتٚب مَدمٜ حتقي ادقاد افالزمٜ ؾ٘هنٚ تتوّـ ا

، «صحٔح مسِؿ»خيٍك ذفؽ ظذ افَٚرئ ذم  ـام ٓ افُتٚب ومتٓٔده بّثٚبٜ افقظظ وافْهح،
وؽرمهٚ، ؾ٘ن مل يتوّـ افُتٚب افتّٓٔدات ؾٚفٌٚفٛ أٓ يتوّـ احلّد  «منُٚة ادهٚبٔح»و

  وٕحقمهٚ. «افُٚؾٜٔ»و «صحٔح افبخٚري»وافثْٚء ـام ذم 

ؾّْٓؿ مـ حسْف  وحتََٝ مْف، .«ـؾ أمر ذي بٚل...»ودرشٝ ظدة ـتٛ حديٞ: 

وتْٚول هذا احلديٞ بٚفبحٞ و افدراشٜ  ومْٓؿ وًٍف، ومْٓؿ مـ إٔزفف مـ درجٜ افؤًػ.

وأمحد حمّد صديؼ  (،3/5) «ؾٔض افَدير ذم ذح اجلٚمع افهٌر» ـؾ مـ ادْٚوي ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   55  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «إرواء افٌِٔؾ»ٚين ذم وٕٚس افديـ إفب (،3/5) «ادداوي ظذ ادْٚوي» افٌامري ذم

(/99،)  وخلص افنٔخ «ؾتح ادِٓؿ ذح صحٔح مسِؿ»وافنٔخ صبر أمحد افًثامين ذم ،

وأظدل إؿقال مٚ حُٚه »هذا افبحٞ ؾَٚل:  «مًٚرف افسْـ» حمّد يقشػ افبْقري ذم

ظـ احلٚؾظ أيب ظّرو ابـ افهالح  «ضبَٚت افنٚؾًٜٔ افُزی»افنٔخ تٚج افديـ افسبُل ذم 

حلديٞ حسـ دون افهحٔح وؾقق افؤًػ، وذم شْده ؿرة بـ ظبد افرمحـ، وؿد تٚبًف أن ا

 (./9)مًٚرف افسْـ ش.شًٔد بـ ظبد افًزيز ظْد افْسٚئل، وؿد اختٍِقا ذم تقثَٔف

 حتؼقق بسم اهلل الرمحن الرحقم:

شف ؾال٘يتوّـ إؿرار ادرء ب «بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ»ـؾ أمر ذي بٚل بـ  بدءُ 

ؾ٘ذا بسّؾ افراـٛ ؾَد أؿر بٖن هذا ادرـٛ بدءا وهنٚيٜ مـ ميٚهر ؿدرة اهلل  خوقظف،و

تًٚػ. ويرؾع افَِّٜ ويبسّؾ ؾَٔر بًجزه افتٚم ظـ إظدادهٚ مـ أول مراحِٓٚ إػ هنٚيتٓٚ 

  .وبَدرة اهلل تًٚػ افُٚمِٜ

مـ  -ظْد افبكيغ–وآشؿ  افبٚء ذم افبسِّٜ فِّهٚحبٜ أو افتزك أوآشتًٕٜٚ.

وآشؿ شبٛ ٓصتٓٚر مسامه  .«أشامء» وافدفٔؾ ظِٔف إٔف جيّع ظذ بًّْك افرؾًٜ. افسّق،

وشّل  وهق بًّْك افًالمٜ، وأمٚ افُقؾٔقن ؾٓق ظْدهؿ مـ افقشؿ، ورؾًتف، ؾسّل اشام.

ومٚ  ومٚ ذهٛ إػ افبكيقن ؿقي بٚفْير إػ افٍِظ، ٕٕف تًريػ بّسامه وظالمٜ ظِٔف. بف؛

  ن راجح مًْك.ذهٛ إفٔف افُقؾٔق

 َأفِف يَٖففُ » أو مـ واهلل تًٚػ مًبقد،، بًّْك افًبٚدة -ظذ زٕٜ ؾتح- أَفَف يَٖففُ » واإلفف: مـ

ع- ِّ وافًَقل حتتٚر ذم  بًّْك احلرة، «هٌ َٓ وِ »أو أصِف  بًّْك افسُقن إػ رء. -ظذ زٕٜ ش

  فًٔقن.بًّْك احتجٛ، واهلل تًٚػ حمجقب مـ ا «ٓه»ذات اهلل وصٍٚتف.أو مـ 

افقاجٛ افقجقد ادتهػ بٚفهٍٚت افُامفٜٔ، ادْزه ظـ افتٌر وافزوال  تعريف اهلل:

 وافَْهٚن.

  الػرق بني الرمحن والرحقم:

:تًؿ ادٗمـ  «افرمحـ» ؾٚفرمحٜ ذم ـٚمؾ افرمحٜ؛ ظٚم افرمحٜ، وافرحٔؿ: . افرمحـ

 (٧٦األحزاب/ ) َّ هب مب هئ ُّٱخٚصٜ بٚدٗمْغ ذم أخرة. «افرحٔؿ» وافُٚؾر، وافرمحٜ ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   56  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  . رمحـ بجالئؾ افًْؿ، ورحٔؿ بدؿٚئؼ افًْؿ.9

  . افرمحـ مًىل افًْؿ، وافرحُٔؿ داؾع افَْؿ.3

. شُران وؽوبٚن ٕحق: يدل ظذ افُثرة وافتُرار وهظٜ افزوال، «افرمحـ» وزن. 

ؾٚفرمحـ خٚص  وافرحٔؿ يتوّـ مًْك افدوام، ؾ٘ن افْنقة وافٌوٛ يزوٓن بًد ؿِٔؾ.

 وهل هيع زواهلٚ، وافرحٔؿ خيص أخرة وهل دائّٜ.  فدٕٔٚ،بٚ

ؾٚفرمحـ مرـٛ مـ  ٕن زيٚدة ادبْك تدل ظذ زيٚدة ادًْك. افرمحـ أبِغ مـ افرحٔؿ، .5

 مـ أربًٜ. ٛمخسٜ حروف، وأمٚ افرحٔؿ ؾٔسـ

ٕٕف يتوّـ مًْك افُثرة و افتُرار  يىِؼ ظذ ؽره؛ . افرمحـ خمتص بٚهلل تًٚػ و6ٓ

 ؿٚفقا:  ظذ مسِّٜٔ افُذاب ؾتُٓؿ وتًْٝ. «افرمحـ» وأمٚ إضالق بْل حٍْٜٔ افنّقل.و

قَت بِٚ َّ ـَ إـَرَمغ أًبٚ دجدِ َش  يٚ اب

 

۞َٕٚٚرمح َٝ ُٞ افَقَری ٓ ِزف َٝ َؽٔ  وإٔ

ٚ وبٌره. ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن )افرمحـ( ادًرف بٚفالم خمتص بٚهلل تًٚػ،7 

ًرا،.يىِؼ ظذ ؽره تًٚػ َُّ إفٔف ذهٛ افًالمٜ تٚج ومل يرد ذم حؼ مسِّٜٔ افُذاب إٓ مْ

حتٝ  «دء إمٚيلوقء ادًٚيل ذح ب»وؿٚل ادال ظع افَٚري ذم وابـ مجٚظٜ.افديـ افسبُل،

 بٔٝ: 

  ٚ ًٓ ـِ  َوْج مٰح  و مٚ  افتَّنبُِٔف  فِرَّ

 

۞ ـْ ظـ ذاَك َأْصَْٚف إَهٚيِل  َؾُه

فرمحـ اشؿ خمتص بٚهلل ٓ يستًّؾ ذم ؽره، ثؿ ؿٚل: ؾ٘ن ؿِٝ: وذـر ابـ مجٚظٜ أن ا» 

ُٞ افَقَری »ؿد أضِؼ ذم ؿقل بْل حٍْٜٔ ظِی مسِّٜٔ رمحـ افٔاممٜ، وؿقل صٚظرهؿ:  َٝ َؽٔ وإٔ

َٕٚ َٝ َرمحٚ ؿِٝ: ادختص ادًّرف بٕٚفػ وافالم دون ؽره. وأمٚ جقاب افزخمؼي ش. ٓ ِزف

 (36)ص ش.بٖٕف مـ بٚب تًْتٓؿ ؾٌر مستَٔؿ

َِؿ ـٚجلالفٜ ٓختهٚصف بف تًٚػ، » ؿٚل افنٚمل: وذهٛ إظِؿ إػ إٔف )أي: افرمحـ( ظ

 ش. اٚ ومُْرً وظدم إضالؿف ظذ ؽره تًٚػ مًرؾً 

ؿٚل افسبُل: واحلؼ أن ادْع ذظل ٓ فٌقي، وأن ادخهقص بف تًٚػ » ثؿ ؿٚل:

 (/7)رد ادحتٚرش.ادًرف

  (./959) «يل ذح بدء إمٚيلبدر افِٔٚ» فالشتزادة مْف راجع:

 افنٚظر افنٓر ذم فٌٜ بنتق، وافذي ـٚن جيّع بغ افنًر وافقٓيٜ،–وظبد افرمحـ بٚبٚ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   57  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وحٍرت حقفف ؾيٓر جسده شِٔام  وبدأت احلُقمٜ تنٔٔد ضحيف بًد وؾٚتف بثالث مئٜ شْٜ،

 .«رمحٚن»َٛ بــٚن يتِ -حمّد أمر بجع ـٓر رمحف اهلل وصٚهد افنَٔخ  ذم ـٍـ مـ افُتٚن،
  يَقل ذم بٔتف ذم فٌٜ بنتق: ؾربام اختٚر افَقل بٚجلقاز بٌر إفػ وافالم،

 درای  رخہق ےئ  رب  ہن ہک  ہپ اغڑہ

 

 رنمح وکگ داتسر ڑتےل دنلقر د ۞

أفبسف رب افُقن  ٓ ؾٓق ؿِْدر، يًْل ٍٕسف ٕٚط افًاممٜ افًقجٚء برأشف، «رمحـ»)إن   

 ظاممٜ افريٚء وافسًّٜ(.

  ٚ: ٚل أيًو وؿ

ڑم دایر دالہس

ن
 

 زہ رنمح ےئ اتج گ

 

 ڈنپہپ رسد وجر و دمتس ڑکی ۞
ِ
 ہک  م

   ُٛ ـَ » )فق محَّؾ احلبٔ ٚ بٔد َء اجلقر وآوىٓٚد فًددتف تًٚج ِٚظب -يًْل ٍٕسف- «رمح

 احلبٔٛ(.

 

-  ِ(1)نَّ اهلَل َتَعاَل إ . يَْم ََلُ َواِحٌد ََل ََشِ
 

أول خىٚب إهلل جيٛ امتثٚفف ظذ ـؾ  فٕٕحٔد؛بدأ اإلمٚم افىحٚوي بّسٖفٜ افتق

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ؿٚل تًٚػ:وهق أول مٚ دظٚ إفٔف إٕبٔٚء وافرشؾ مجًٔٚ،مُِػ،

 (٥٨األًبياء/ ) َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم

 (األًعام) َّحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱٱُّٱ وؿٚل تًٚػ:

ضريؼ افًدد، وفُـ مـ ضريؼ إٔف ٓ واهلل تًٚػ واحد ٓ مـ » وؿٚل اإلمٚم أبقحٍْٜٔ:

 (، ط: مُتبٜ افٍرؿٚن، اإلمٚرات، ص)افٍَف إـزش. ذيؽ فف

وـٖٕف اشتٍٚد هذا ادًْك مـ شقرة اإلخالص ظذ » وؿٚل ادال ظع افَٚري ذم ذحف:

 حم ُّ متقحد ذم ذاتف متٍرد بهٍٚتف. :أي َّجم يل ىل مل خل ٱُّٱ صقرة آختهٚص.

 :أي َّ خن حن جن  يم ىمُّ وادحتٚج  إفٔف ـؾ أحد. ،أحدادستٌْل ظـ ـؾ  :أي َّ خممم

فٔس فف أحد ممٚثال  :أي َّ  ىه مه جه ين ىن منُّ فٔس بّحؾ احلقادث وٓ بحٚدث.

 (36)مْح افروض إزهر ذم ذح افٍَف إـز، ص .«وجمٕٚسٚ ومنٚهبٚ ومٗإسٚ
 

                                                 




َ قيدةَ الع َ شرحَ   58  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  الػرق بني األحد والواحد:

وادراد بٚفقاحد ٍٕل  فف ذم ذاتف.مثؾ  مـ ٓ وافقاحد: يَبؾ افَسّٜ، إحد: افذي ٓ

ٍٕل افؼـٜ ذم  وادراد بٕٚحد: افسـٔٛ افذهْل واخلٚرجل وإجزاء ظـ ذات اهلل تًٚػ.

 . اوؿد ئٍدان مًْك واحدً  ذات اهلل تًٚػ وصٍٚتف.

افدرة افٍردة ذح »مـ  35: افقاحد وإحد ذم افبٔٝ رؿؿذموهدٕٚ ثامٕٜٔ ؾروق 

 ع ثّٜ. ؾِراج .«ةؿهٔدة افزد

 : «اهلل» أقوال عدة يف كؾؿة
 ثالثٜ أؿقال:  «اهلل» ذم ـِّٜ

-  .َِٜٕٔٚؿ، وهل ـِّٜ هي  َظ

ٌَِؿ، هل ـِّٜ ظربٜٔ.  -9  ظ

َِؿ إٔف فٔس صٍٜ أو منتَٜ؛ بؾ هق اشؿ جٚمد، مل ينتؼ مـ رء، وٓ اصتؼ  مًْك افً

 مْف.  

 : «اهلل» األدلة عذ عدم اشتؼاق لػظة
 صٍٜ؛ بؾ مقصقؾٜ دائام.  «اهلل»ع فٍيٜ تَ ٓ الدلقل األول:

ٌَِؿ جيري ظِٔف صٍٚت افُامل ـِٓٚ ؽر فٍيٜ  الدلقل الثاين: ٕن  ؛«اهلل»فٔس ثّٜ ظ

َِاًم، وفٔس مـ إشامء احلسْك إٓ هذا آشؿ إول افذي  إجراء صٍٚت افبٚري يتىِٛ ظ

 افهٍٚت. تدل ظذ صٍٜ مـ  وشٚئر أشامئف شبحٕٚف أشامء صٍٚت، يدل ظذ افذات،

ؾِق ذـر اشؿ صٍٜ هْٚ  .«ٓ إفف إٓ اهلل» افُِّٜ ادٍٔدة دًْك افتقحٔد هق الدلقل الثالث:

 ،«ٓ إفف إٓ افرمحـ» ٕحق ؿقل افَٚئؾ: مل يدل ظذ خٚفص افتقحٔد، -بدٓ مـ اشؿ افذات–
قفقن: مل تٍد هذه إشامء مًْك افتقحٔد اخلٚفص؛ ٕن ادْٚضَٜ يَ ،«ٓ إفف إٓ افًزيز»أو 

يهح اشتثْٚء افُع بٚفُع؛ ٕن افُع افقاجٛ افقجقد خيىر ؾٔف مًْك  وٓ ادنتؼ ـع،

وأمٚ مهداق واجٛ افقجقد ذم  ؾ٘ن أهلٜ افبٚضِٜ حمتِّٜ، وإٓ مل يَؾ بف ؿٚئؾ. افُثرة بٚفبٚل،

 صٍٚتف واجبٜ افقجقد. وفٔسٝ ذات أحد ؽره وٓ اخلٚرج ؾٍرد واحد وهق ذات اهلل تًٚػ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأمٚ ذم  وفُـ إضالق افُع ظِٔف ٓحتامل افُثرة، إن اظتز ادْٚضَٜ واجٛ افقجقد ـِٔٚ؛و

 وفُـ افُع يهدق ظذ ـثريـ ٕيرا إػ ذاتف، ؾٓق مْحك ذم ؾرد واحد خٚص. ٍٕس إمر

ؾْرى ضورة ذـر اشؿ  ئٍد افتقحٔد اخلٚفص، ؾال وحيّؾ مًْك افتًدد ذم درجٜ آحتامل،

خيىر بٚفبٚل  وٓ حيتّؾ افتًدد حتك ذم درجٜ اإلمُٚن، قحٔد اخلٚفص، ممٚ ٓافذات فبٔٚن افت

 تهقر افُثرة. 

دخِٝ ظِٔف إفػ وافالم ؾهٚر  بًّْك ادٖفقه. «إفف» منتَٜ مـ صٍٜ، «اهلل» فٍيٜ -3

َِاًم بٚفَرائـ اخلٚرجٜٔ، َِؿ  ؛صٚر خٚصٚ «ظٚمرا» اـام فق شّْٔٚ أحد مًرؾٚ بٚفالم، وظ ٕٕف ظ

 فتف ظذ مًْك افهٍٜ. رؽؿ دٓ

ًٜ  افتقحٔدَ  «إفف إٓ اهلل ٓ» ظذ هذا افَقل ئٍد وبْٚءً  بٚظتبٚر ادًْك  بٖٕف وإن ـٚن صٍ

 ٕٕف صٚر ظِاًم هلل تًٚػ.  ،وفُْف أؾٚد افتقحٔد اخلٚفص ،إصع

 (٦األًعام/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ ويستدل مـ ذهٛ إػ إٔف صٍٜ بَقفف تًٚػ:

ٕن  ؛َّ زئ رئ ُّٱجًِْٚهٚ ظِام خٚصٚ وؽر منتَٜ مل يتًِؼ بف  فق «اهلل»وذفؽ ٕن فٍيٜ 

 يتًِؼ اجلر بٚفًِؿ اخلٚفص.  وٓ يتًِؼ بٚفًٍؾ أو صبف )صٌٜٔ افهٍٜ( حرف جٚر، «ذم»

وافًِؿ افذي يتوّـ مًْك افهٍٜ جيقز تًِؼ اجلر  ظِؿ، «اهلل»وذهٛ اجلّٓقر إػ أن 

 واشتنٓدوا هبذا افبٔٝ:  بف.

ٌٜ أَشٌد ظعَّ وذم ًََٕٚم   احلُروب 

 

ٚؾِر ۞ ر ِمـ َصٍر افهَّ ٍُ  َؾْتَخُٚء  َتْ

(/93)ظٔقن إخبٚر   

 رئ ُّٱ ؾٔهح تًِؼ وإن ـٚن ظِام ذم إصؾ، يتوّـ مًْك افهٍٜ؛ «اهلل» ـٖن فٍيٜ
ّقات ٱَّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ ومًْك: بٚهلل تًٚػ، َّ زئ هق ادًبقد ذم افسَّ

 .َّ ىئ ُّٱ تًِؼ بَقفف:وإرض. وذهٛ بًض ادٍنيـ إػ إٔف ي

آشؿ اجلِٔؾ أظْل اهلل خٚص بقاجٛ افقجقد اخلٚفؼ فًِٚمل » ؿٚل ابـ أمر احلٚج:

ادستحؼ جلّٔع ادحٚمد، بؾ هق أخص أشامئف احلسْك. وافهحٔح إٔف ظريب ـام ظِٔف ظٚمٜ 

ِؿ أو افًِامء ٓ إٔف ظزي أو هيٚين ـام ذهٛ إفٔف أبق زيد افبِخل، ثؿ ظذ إٔف ظريب هؾ هق ظ

ؾَٔؾ: صٍٜ، وافهحٔح افذي ظِٔف ادًيؿ إٔف ظِؿ، ثؿ ظذ إٔف ظِؿ هؾ هق منتؼ أو  ؟صٍٜ

ؽر منتؼ، ؾَٔؾ: منتؼ ظذ اختالف بْٔٓؿ ذم ادٚدة افتل اصتؼ مْٓٚ، وذم أن ظِّٔتف حْٔئذ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بىريؼ افقوع أو افٌِبٜ. وؿٔؾ: ؽر منتؼ، بؾ هق ظِؿ مردمؾ مـ ؽر اظتبٚر أصؾ أخذ مْف، 

 ،وافزجٚج ،واخلِٔؾ ،وافنٚؾًل ،أبق حٍْٜٔ، وحمّد بـ احلسـ :مْٓؿ ،هذا إـثرونوظذ 

، خىبٜ افُتٚب.  /)افتَرير وافتحبر ش.واخلىٚيب ،وافٌزايل ،واحلِّٔل، وإمٚم احلرمغ ،وابـ ـٔسٚن

ومًجؿ افُِٔٚت  ․9. وادٍردات فِراؽٛ، ص/957وـنٚف اصىالحٚت افٍْقن وافًِقم  ․8وإير: ادهبٚح ادْر، ص

 (73فٍُِقي، ص

 أقسام التوحقد الثالثة: 

() :توحقد الذات 

 . فف ذيؽ أن رشٚفٜ اإلشالم إشٚشٜٔ يتّثؾ ذم أن اهلل تًٚػ وحده ٓ :أي

 أهرمـ، وهق خٚفؼ افؼ.  -9وهق خٚفؼ اخلر. و يزدان، -ويَقل ادجقس ب٘هلغ: 

 و هل: اُت افسبع،ر افًٚملَ افسٔٚرتديّ  افُقاـٛ: ةويَقل ظبد

- ،زحؾ.  -3 افَّر. -9افنّس- .افزهرة. -7ادريخ.  -6ظىٚرد.  -5ادنسي 

 هذه افٍُرة ٓصِٜ هلٚ بٚفقاؿع. 

وذفؽ بٖٕف ٕص ظذ اخلر،  ،(٥٩آل عىران/ ) َّزن رن ُّٱٱواشتدل افبًض بَقفف تًٚػ:

 ؾدل ظذ أن اهلل تًٚػ مل خيِؼ افؼ.  دون افؼ،

 بٔدك اخلر وافؼ.  :أي ـ بٚب آـتٍٚء،واجلقاب ظْف إٔف م

يْسٛ إفٔف؛ ٕٕف شقء  واجلقاب افثٚين: أن اهلل تًٚػ يْسٛ إفٔف اخلر، وأمٚ افؼ ؾال

َِّ  أدب، أي مٚ يَدر ظِٔف  وإٕام افؼ ـسٛ افؼ، ؿ أن خِؼ افؼ فٔس ذا،وإن ـٚن مـ ادس

 مـ افًٍؾ ارتُٚبف ذ.  اإلٕسٚنُ 

ُّ » وذم احلديٞ:  وذفؽ  ،(993)صحٔح مسِؿ، بٚب افدظٚء ذم صالة افِٔؾ،  رؿؿ:ش.فٔس إفٔؽ وافؼَّ

مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ شوافَدر خره وذه مـ اهلل تًٚػ»بؾ  تٖدبٚ، وفٔس ٍٕٔٚ فِخِؼ،

  .واجلامظٜ ادتٍؼ ظِٔٓٚ

يٗذيْل ابـ آدم يسٛ افدهر وإٔٚ افدهر بٔدي » وجٚء ذم آخر حديٞ ذم شْـ أيب داود:

ٚرإمر أؿِٛ  َِّٔؾ وافَّْٓ  ( 593)شْـ أيب داود، بٚب ذم افرجؾ يسٛ افدهر، رؿؿ: ش.اف

ٕن افًرب  ٕسٛ احلديٞ ادهٚئٛ وأؾٚت وافباليٚ إػ افزمٚن وذم شٛ افزمٚن،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾْبَّف شبحٕٚف ابـ  ،«يٚ خٔبٜ افدهر»أو ش يٚ بٗس افدهر» ـٕٚقا يَقفقن ذم مثؾ هذه ادْٚشبٚت:

ٕن افذي يسبقن افدهر  يٗذيْل ابـ آدم بّثؾ هذه إؿقال؛ ٖٕف:آدم ذم هذا احلديٞ افَدد ب

وٓ  وطرف جمرد هلٚ، ، وأمٚ افدهر ؾّخِقق،ؿوهل أؾٚت وادهٚئٛ إٔٚ مْزهلٚ ظِٔٓ ،ٕجِف

 ش. إٔٚ افدهر» وإٔٚ ادٗثر بٚفذات، ؾَٚل: تٖثر فِدهر ؾٔٓٚ،

 بٖن افدهر هق اهلل. واشتدل بًض افدهريٜ هبذا احلديٞ

وؾٔف رد ـٍٚف  :«أؿِٛ افِٔؾ وافْٓٚر» ثؿ ؿٚل:» احلٚؾظ ابـ حجر رمحف اهلل: ثؿ ؿٚل

َِّٛ ؾٕ٘ف ـٔػ يَِٛ ٍٕسف فق ـٚن هق افزمٚن، ظِٔٓؿ، ِ ٛ ادَ )ؾتح افبٚري .«ذم حغ يٌٚير ادَ

/566) 

وإشامء احلسْك  مل يرد افدهر مـ أشامء اهلل تًٚػ،» ؿٚل افَٚيض ظٔٚض رمحف اهلل:

 (3/663ذل ادجٓقد )ب .«تقؿٍٜٔٔ

 الػرق بني أسامء اهلل تعاىل وصػاته: 

مٚ ثبٝ مًْٚه هلل تًٚػ، ومل يثبٝ  وافهٍٜ: ورد فٍيف ذم افَرآن وافسْٜ. آشؿ: مٚ

 فٍيف. 

 : ؟ األسامء احلسـى اجتفادية أو توققػقةهل مبحث: 

مٚم افرازي ؾهؾ افُالم ظِٔف اإل ٓ؟ ماختٍِقا ذم أشامء اهلل تًٚػ هؾ هل تقؿٍٜٔٔ أ

 .  «فقامع افبْٔٚت» رمحف اهلل ذم رشٚفتف
أي أخزٕٚ اهلل تًٚػ ؾًِّْٚ أهنٚ  مًْك ـقهنٚ تقؿٍٜٔٔ أهنٚ مقؿقؾٜ ظذ إخبٚر اهلل تًٚػ.

 اجتٓد أهؾ افًِؿ ذم ووع اشؿ أو صٍٜ هلل تًٚػ. ومًْك ـقهنٚ اجتٓٚديٜ: أشامء اهلل تًٚػ.

أشامء اهلل تًٚػ افتقؿٔػ  : مٖخذهؾ افسْٜ واجلامظٜل أؿٚ» :ظبد افَٚهر افبٌدادي ؿٚل اإلمٚم

ظِٔٓٚ، وٓ جيقز إضالق اشؿ ظِٔف مـ ضريؼ افَٔٚس، وهذا خالف ؿقل ادًتزفٜ افبكيٜ، 

 . (396)افٍرق بغ افٍرق، ص.«وؿد أؾرط اجلبٚئل ذم هذا افبٚب

  اهلل تًٚػ،جيقز إضالؿف ظذ ٓ مٚ دل ظذ افًٔٛ مـ اشؿ أو صٍٜ،» ي:ؿٚل اإلمٚم افراز

 ،«ظرؾتؽ» ؾّثال فق ؿٚل ؿٚئؾ: اهلل ظٚرف؛ ٕن ادًرؾٜ بًد اجلٓؾ وافْسٔٚن، يَٚل: ؾال
 ًٓ ٕن افٍَف يتًِؼ  ؛«اهلل ؾَٔف»يَٚل:   ثؿ ظرؾف. وِؿس ظِٔف إٔف ٓؾًّْٚه: مل يًرؾف أو



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذه يَٚل مـ ه وـذفؽ ٓ ويزداد ظِؿ افٍَٔف بّىٚفًٜ افُتٛ وخمتِػ افتجٚرب. بٚٓجتٓٚد،

ٕن افىٛ ؾـ مـ افٍْقن، يتٖتك مـ خالل ـتٛ احلُّٜ وافىٛ  ؛«اهلل ضبٔٛ» افْٚحٜٔ:

 )مسْد اإلمٚم أمحد،.«واهلل ضبٔٛ» ومٚ ورد ذم بًض إحٚديٞ مـ ؿقفف: وافتجٚرب افىقيِٜ،

 (.93ص  )فقامع افبْٔٚت، يدؾع اهلل تًٚػ مٚ ذم ؿِقبْٚ مـ إمراض. ، ؾٚدراد مْف:(799رؿؿ:

ًٜ  ،«يٚ ضبٔٛ»يْٚدى بـ  تًٚػ تقؿٍٜٔٔ ؾالء اهللوأشام )افتَرير ا. أو خزً  وجيقز إضالؿف صٍ

 (.3/998 اهلل افرؾٔع ظذ منُٚة ادهٚبٔح فِنٔخ حمّد زـريٚ رمحف

وصٍٚتف  ،أشامء اهلل تًٚػ تقؿٍٜٔٔأن وتقصؾ اإلمٚم افٌزايل بًد ادَٚرٕٜ بغ إؿقال إػ 

 ضبٔٛ، ًٕؿ يهح أن يَقل: يَٚل: يٚ ؾال مـ أشامء اهلل تًٚػ، فٔس «افىبٔٛ»ؾّثال  اجتٓٚديٜ.

 (./97) «إشامء وافهٍٚت»افِٓؿ إٔٝ افىبٔٛ ادداوي. هذه خالصٜ مٚ ؿٚفف افبَٔٓل ذم 

تسّٜٔ اهلل بٚفىبٔٛ إذا ذـره ذم حٚفٜ آشتنٍٚء، » :«ؾٔض افَدير»وؿٚل افًالمٜ ادْٚوي ذم 

ُٛ يٕحق إٔٝ ادداو . وٓ يَٚل: يٚ ضبٔٛ، ـام يَٚل: يٚ حُٔؿ؛ ّٕن إضالؿف ٚئغٌ ش ، إٔٝ افىبٔ

وحٚصٜٔ افهٚوي ظِی  ․8-9وإير: فقامع افبْٔٚت، ص. 5)ؾٔض افَدير، رؿؿ:.«ظِٔف متقؿػ ظِی تقؿٔػ

 (73وادَهد إشْی ذم ذح مًٚين أشامء اهلل احلسْی، ص ․93-9جقهرة افتقحٔد، ص

 توحقد الصػات: (9) 

اهلل ويل، وٕٚطر، وخمتٚر ظذ اإلضالق، وظٚمل   تًٚػ اخلٚصٜ: ٕحق:أي صٍٚت اهلل

 وٓ ذيؽ فف.  وحٚض بًِّف ذم ـؾ مُٚن، افٌٔٛ،

 ( توحقد األفعال: 3)

اهلل تًٚػ  ادراد بٕٚؾًٚل: هق افتٖثر بٚفذات.أي ادٗثر احلََٔل ذم ـٚؾٜ إؾًٚل هق

ؿ أن هذه إؾًٚل فًِٓٚ مـ إؾًٚل وإن ـٚن صدورهٚ ذم افيٚهر بٕٚشبٚب يقه وحده،

بحٔٞ يهبح هذا  افذاتٜٔ فِسبٛ، ـٚفْٚر مثال تُقن مٗثرة بٚفذات ذم ظّؾ اإلحراق،

ؾ٘ن إحراؿٓٚ ؿٚئؿ ظذ منٔئٜ  وفٔس إمر ـذفؽ، تٍٚرؿٓٚ أبدا، اإلحراق مـ فقازمٓٚ افتل ٓ

وؿد  ٚ،ٔف افسالم أيًو ؾِقـٚن اإلحراق مـ فقازمٓٚ اخلٚصٜ ٕحرؿٝ إبراهٔؿ ظِ اهلل تًٚػ،

 (٩٬األًبياء/ ) َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱأمر اهلل تًٚػ افْٚر:

 وخالصٜ هذه افهٍٜ أن ادٗثر احلََٔل ذم إصٔٚء هق اهلل تًٚػ دون ؽره. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مراتب التوحقد األربع:

( )  ا.حن وجوب الوجود فقه تعاىل، فال يؽون غره واجب 

وٓ واجٛ افقجقد إٓ هق  ٍٚتف مـ إصٔٚء ممُـ،أن مٚ شقى ذات اهلل تًٚػ وص :أي 

مثؾ  ؾّـ ادُّْٚت مٚ فف بدايٜ وهنٚيٜ ـٚحلٔقان، ومْٓٚ مٚ فف بدايٜ وفٔس فف هنٚيٜ، شبحٕٚف،

 هنٚيٜ.  فٔس فف بدايٜ وٓ واهلل تًٚػ مـ إزل، أهؾ اجلْٜ وأهؾ افْٚر.

 اخلؾق:( 9)

ره شبحٕٚف،وإٕام يُسٛ،وفق اجتّع أن صٍٜ اخلِؼ خمتهٜ بٚهلل تًٚػ.وٓخيِؼ ؽ :أي

 افًٚمل ظذ خِؼ ذرة مـ افساب افذي حيّؾ ـٚؾٜ صٍٚتف مٚ وشًٓؿ ذفؽ.

 ( التدبر:3)

أي تدبر إصٔٚء وادخِقؿٚت ـِٓٚ وافتكف ؾٔٓٚ مـ صٍٚت اهلل تًٚػ  

 اخلٚصٜ،وٓينٚرـف ؾٔف أحد.

(:ال معبود إال اهلل ) 

ًٜ –أي افًبٚدة  ًٜ  ؿِبٜٔ ـٕٚٝ أو ؿقفٔ ًٜ  أو ظِّٔ ًٜ  أو مٚفٔ  ـِٓٚ خمتهٜ بٚهلل تًٚػ، – أو بدٕٔ

 شقاه. دمقز ٕحد وٓ

خيتِػ ؾٔٓام حتك افٔٓقد وافْهٚرى  ٓ :ادرتبتغ إوػ وافثٕٜٚٔذم يَقل افنٚه ويل اهلل  

)حجٜ اهلل افبٚفٌٜ، بٚب  صٚحٛ افديٕٚٚت افبٚضِٜ.أواختِػ ذم إخرتغ بًض  وادؼـقن.

 (./57ؿديّل ـتٛ خٕٚف، ـراتق. وإير: ؽرائٛ افَرآن ورؽٚئٛ افٍرؿٚن  ، ط:/38افتقحٔد 

 توحقد األلوهقة وتوحقد الربوبقة: 

 تقحٔد افربقبٜٔ.-9تقحٔد إفقهٜٔ. -ؿسؿ بًض أهؾ افًِؿ افتقحٔد ظذ ؿسّغ: 

 وحٚصِف مٚ يع:  ابـ تّٜٔٔ، فًالمٜوأول مـ جٚء بف ا

- هلل وحده بٚفًبٚدة، وافتقجف إفٔف بٚفدظٚء. وهذا افذي ـٍر تقحٔد إفقهٜٔ: إؾراد ا

 بسببف ادؼـقن.

آظتَٚد بٖن اهلل وحده هق اخلٚفؼ فًِٚمل، وهق وحده ادتكف ؾٔف  تقحٔد افربقبٜٔ: -9



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 بٚدْع وافًىٚء وؽر ذفؽ. 

ا آخر شّقه تقحٔد ويؤػ افسٍِٔقن إػ تقحٔد افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ تقحٔدً 

تٍرد اهلل تًٚػ ذم مجٔع افهٍٚت افتل أثبتٓٚ اهلل تًٚػ فٍْسف  وهق ظْدهؿ: ء وافهٍٚت.إشام

وهذه افهٍٚت مزأة مـ افتنبٔف وافتّثٔؾ وافتًىٔؾ  أو أثبتٓٚ فف رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،

ذم  .، وتٍقيوٓٚ تًىٌٔؾ وتٖويؾ افهٍٚت مثؾ صٍٜ: يد اهلل، ووجف اهلل حتريٌػ  وافتحريػ،

. إوٚؾٚتوهل  وؽرهٚ مـ افهٍٚت بدظٜ، «افٔد»اظتبٚر  :ابـ اجلقزيل حغ يَق

7
وحٚصؾ هذا » ذم افَسؿ افثٚفٞ مـ افتقحٔد ظْد افسٍِٔغ: ةؿٚل افنٔخ شًٔد ؾقد

افْقع مـ افتقحٔد ظْدهؿ: هق إثبٚت بًض افهٍٚت وإشامء افقارد إوٚؾتٓٚ إػ اهلل تًٚػ 

ٌقيٜ احلََٜٔٔ ذم افًرف افًٚم  افنٚئع هلل تًٚػ، وهذا هق ظغ افتنبٔف بٍْس مًٕٚٔٓٚ افِ

ون مْف ذم افٍِظ، ؾٓؿ ؿٚئِقن بف مًْك )ذح افًَٔدة افىحٚويٜ  ش.وافتّثٔؾ. وهؿ وإن ـٕٚقا يٍرُّ

/6) 

ؾ٘هنؿ  ويتسٚرع بًض افسٍِٔغ إػ افَقل بٖن إصٚظرة وادٚتريديٜ مـ اجلّٜٓٔ،

 (./39)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ فهٚفح آل صٔخ  ووجف اهلل. زيٜ، مثؾ يد اهلل،مُْرون فِهٍٚت اخل

ويًد افًبد خٚفَٚ  جزي، وهق وهذا بٚضؾ؛ ٕن اجلّٜٓٔ هل مجٚظٜ جٓؿ بـ صٍقان،

تَقل اجلّٜٓٔ بٖن اهلل  وٓ تثبٝ هلل تًٚػ. ويَقل: افهٍٚت افثٚبتٜ فًِبد ٓ ٕؾًٚفف وؿٚدرا،

ٕن صٍٜ اخلِؼ وـام  ًٕؿ إن اهلل تًٚػ ؿٚدر وخٚفؼ؛  مـ صٍٚت افًبد.ٕهنام تًٚػ حل وظٚمل؛

 يَقفقن بَدرة افًبد وؽرهٚ، وٓ ؾٚجلّٜٓٔ جزيٜ، صٍٜ افَدرة خمتهٚن بٚهلل تًٚػ. يَقفقن:

 هلل متهػ بٚفًِؿ وافَدرة واإلرادة وؽرهٚ.ايَقفقن بٖن  ؿؾ٘هن، بخالف إصٚظرة

 وفُْٓؿ يٍقوقهنٚ أو يٗوفقهنٚ تٖويال ٓئَٚ. هٚ مـ افهٍٚت.وؽر «افَدم»و «افٔد»ويًتزون 

ظذ ظٓد مروان بـ  «مرو»ثؿ إن جٓؿ بـ صٍقان ؿتؾ ذم  وهق تٖويؾ افهٍٜ بهٍٜ أخرى.

وإتَؾ احلُؿ إػ بْل  وذم افسْٜ ٍٕسٓٚ ؿتؾ مروان بـ حمّد، حمّد آخر خٍِٚء بْل أمٜٔ.

 .33،  ص«جٚمع افميل»ـذا ذم  افًبٚس.

إفٔف  ـام ينر ـٚن ادؼـقن يَرون بتقحٔد افربقبٜٔ،» ٚؾظ ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل:ؿٚل احل

 (٩٤امعٌكبِت/ ) َّحج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حبٱُّؿقفف تًٚػ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   65  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .9/386اؿتوٚء افكاط ادستَٔؿ )راجع: وـٕٚقا يؼـقن بف شبحٕٚف ؽره. وؽره مـ أيٚت افُريّٜ،

 (.3/969وجمّقع افٍتٚوی 

 مْٓٚ: ،ه مـ أهؾ افًِؿ هذا افتَسٔؿ ٕدفٜوردَّ ؽرُ 

(٥٥األًبياء/ ) َّجض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ ؿٚل تًٚػ: الدلقل األول:
ومًْك أيٜ إٔف فق ـٚن ذم  متالزمٚن، «افرب»و «اإلفف»تدل أيٜ افُريّٜ ظذ أن 

 ؾٔٗدي إػ ؾسٚد افًٚمل، فًٚرض هقى بًوٓؿ بًوٚ، افساموات وإرض رب ؽر اهلل تًٚػ،

ؾًدم تىرق افٍسٚد إػ افساموات وإرض دفٔؾ ظذ أن رب هذا افُقن متٍرد  ومل يَع ذفؽ،

 (378افزاهغ افسٚضًٜ، ص. 98)صِح اإلخقان، ص بربقبٔتف.

 وادراد بف تقحٔد افربقبٜٔ.  ،حٚصِف أن ادذـقر ذم هذه أيٜ تقحٔد إفقهٜٔ

 (٥٪٤اف/ األعر) َّنئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ٱُّٱؿٚل تًٚػ: الدلقل الثاين:

 َِ ذم حغ يذهٛ  ذم افْجٚة، ٍُلؿ مْف إٔف يٓؿ ظذ اإلؿرار بتقحٔد افربقبٜٔ، ؾًِِ مح

  يٌْل ذم افْجٚة.ٓ  افسٍِٔقن إػ أن تقحٔد افربقبٜٔ

 (٦٣فصنت/ ) َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ افدفٔؾ افثٚفٞ:ؿٚل تًٚػ:

َ اهللُ ُثؿَّ اْش »وؿٚل افْبلُّ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ؿْ ؿْؾ: َريب  َِ  (93)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش. َت

 ؾًِؿ مْف أن آشتَٚمٜ بًد اإلؿرار بتقحٔد افربقبٜٔ يٌْل ذم افْجٚة.

 (987)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:. «مـ ربؽ؟» ورد ذم حديٞ افسٗال ذم افَز: افدفٔؾ افرابع:

دفٔؾ  «مـ إهلؽ»أو  «إهلل»أو  «إهلْٚ»وظدم تْهٔص أيٚت وإحٚديٞ افسٚبَٜ ظذ 

يٍسؿٚن؛ بؾ  وأن تقحٔد افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ ٓ أن تقحٔد افربقبٜٔ ـٍٚف ذم افْجٚة.ظذ 

 ـٖهنام متالزمٚن.

 (٫٣آل عىران/)َّمك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ افدفٔؾ اخلٚمس:

ذم حغ يَقل افسٍِٔقن  أؾٚدت أيٜ افُريّٜ أن ادؼـغ ـٕٚقا يزظّقن أربٚبٚ ـثرة،

 أن ادؼـغ ـٕٚقا يَرون بتقحٔد افربقبٜٔ. إػ  -افذيـ ؿسّقا افتقحٔد -

 ؿٚل تًٚػ: افدفٔؾ افسٚدس: مل يَرَّ ادؼـقن بٖن اهلل تًٚػ خٚفؼ، وإٕام ـٕٚقا دهريٜ،

(٥٧اجلاثية/ ) َّمئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّٱ
 (٥٫ابللرة/ ) َّ جس مخ جخ ٱُّٱ( ؿٚل تًٚػ:7)
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 (٦٣الرعد/ ) َّيي ىي مي ٱُّٱ وؿٚل تًٚػ:

(٬فصنت/ ) َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ٱُّوؿٚل تًٚػ:
يَرون  دفٝ أيٚت ادذـقرة إٍٓٚ ظذ أن ادؼـغ ـٕٚقا يٍْقن ربقبٜٔ اهلل تًٚػ، وٓ

 بربقبٔتف شبحٕٚف. 

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ( ؿٚل تًٚػ: 8)
 (٩٣امفركان/ ) َّمل

تًٚػ وٓ بربقبٔتف، وإٕام  دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن ادؼـغ مل يَروا بقحدإٜٔ اهلل

 ؾُٕٚقا يُْرون رمحٜ اهلل تًٚػ وربقبٔتف.  .«مٚ افرمحـ؟» ـٕٚقا يَقفقن:

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ :حُٚيٜ ظـ ؿقل ادؼـغ ذم افْٚر ( ؿٚل تًٚػ9)
  (الشعراء) َّ جئ يي

 ـٚن ادؼـقن يسقون آهلتٓؿ بٚهلل تًٚػ ذم افربقبٜٔ. 

(3:ؿٚل تًٚػ ) (٥٥ابللرة/ ) َّ خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ 

دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن ادؼـغ ـٕٚقا يًتَدون أن آهلتٓؿ يتسٚوون مع اهلل تًٚػ ذم 

شبؼ ذـر جًؾ افساموات شٍَٚ، وإرض  ذخيهقن افربقبٜٔ بٚهلل تًٚػ؛ إ وٓ افربقبٜٔ.

 ذه. دمًِقا هلل ذـٚء ذم صٍٚت افسبٜٔ ه ؾال وإٕزال ادٚء مـ افسامء. ؾراصٚ،

(:ؿٚل تًٚػ )جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ُّٱ 

(٤٦٩األًعام/ ) َّ مح جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب حب
 ـٚن ادؼـقن يرون اهلل تًٚػ دون آهلتٓؿ، ؾُٔػ يقحدون اهلل تًٚػ ذم افربقبٜٔ؟ 

(9:ؿٚل تًٚػ )(٦٤اتلِبة/ ) َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ 

 قبٜٔ. ممٚ يدل ظذ أهنؿ ـٕٚقا يؼـقن ذم افرب

(3ؿٚل تًٚػ ) ُّٱ :حُٚيٜ ظـ يقشػ ظِٔف افسالم  ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ 
ِشف/ ) َّ  مئ زئ رئ ّٰ  (٦٬ي

ٕهٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن يقشػ ظِٔف افسالم دظٚ إػ تقحٔد افربقبٜٔ؛ٕن افربقبٜٔ 

 ؟«أربٚبء» :بتقحٔد افربقبٜٔ، ؾال مًْك فَقففؾِق اؾسؿٚ، وأؿر افٍُٚر  وإفقهٜٔ رء واحد.
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( )َّخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :ظـ ؿقل ؿقم هقد ظِٔف افسالم ؿٚل تًٚػ 

ِد/ ) َ٨٧) 

ومل  دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أهنؿ ـٕٚقا يرون آهلتٓؿ يرضون ويًٍْقن بهٍٜ مستَِٜ.

 يَروا بتقحٔد افربقبٜٔ. 

  ظْٓٚ خمٚؾٜ اإلشٓٚب. تٌٚؤْٚ حٚول ادثبتقن افرد ظذ هذا اإليرادات،

 ى مـ إجقبٜ وافردود.واظِؿ أن اإليرادات أؿق

 تَسٔؿ ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل هذا أو ممـ ورد ذم ـالمٓؿ ذـر هذا افتَسٔؿ:  وممـ صحح 

.  ذح افًَٔدة افىحٚويٜابـ أيب افًز( /3-3.) 

(.996-999، ص)ؾتح ادْٚن.حمّقد صُر أفقد .9

(36، صدحالن)صٕٜٔٚ اإلٕسٚن ظـ وشقشٜ افنٔخ . حمّد بنر افسٓسقاين اهلْدي رمحف اهلل .3

 (. 596، )جالء افًْٔغ .. ًٕامن أفقد 

 (.37، ص)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ.. أـّؾ افديـ افبٚبريت رمحف اهلل5

 (7، صومْح افروض إزهر .5ص )وقء ادًٚيل، .. ادال ظع افَٚري6

 (. 76، بٚب افتقحٔد، ص)حجٜ اهلل افبٚفٌٜ.. افنٚه ويل اهلل افدهِقي رمحف اهلل7

 (37واؾساءات، ص )ـِامت ذم ـنػ إبٚضٔؾ.. افنٔخ ظبد افٍتٚح أبق ؽدة8

ـَ   تّٜٔٔ رمحف اهلل ظذ هذا افتَسٔؿ :  وممـ تًَٛ اب

. صِح اإلخقان، ص ف اهلل.رمح داود بـ شِٔامن بـ جرجٔس(9-3)

(. 3-9، ص) افدرر افسْٜٔ ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ.هـ(33:م) أمحد بـ زيْل دحالن رمحف اهلل .9

)شًٚدة . هـ(396:مإبراهٔؿ بـ ظثامن بـ حمّد بـ داود إزهري ادْهقري رمحف اهلل ). 3

 (. 3-8/9 افداريـ ذم افرد ظذ افٍرؿتغ: افقهٚبٜٔ ومَِدة افيٚهريٜ

(م. يقشػ بـ أمحد بـ ٕك ادكي ادٚفُل افدجقي رمحف اهلل:365)َٕد تَسٔؿ .هـ(

 ٜٔ(. افتقحٔد إػ أفقهٜٔ وربقب

 (. /89-66 )براءة إصًريغ مـ ظَٚئد ادخٚفٍغ .. أبق حٚمد بـ مرزوق5

 )ردود ظذ صبٓٚت افسٍِٜٔ(... حمّد ٕقري رصٔد افَْنبْدي6

)مهبٚح إٕٚم وجالء افيالم .بـ أمحد بـ احلسـ احلرضمل ادًروف بٚحلداد رمحف اهللي . ظِق7

 (3-3، صقامذم رد صبف افبدظل افْجدي افتل أوؾ هبٚ افً
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 (.38-377، ص)افزاهغ افسٚضًٜ. . شالمٜ افٌرامك اهلْدي ادكي افَوٚظل رمحف اهلل8

 (./37 )ذح افًَٔد افىحٚويٜ ة.. شًٔد ؾقد9

3افتْديد بّـ ظدد افتقحٔد(.. . احلسـ بـ ظع افسَٚف ( 

وع بٖن دفٝ افهٍحٚت افسٚبَٜ ظذ أن افَٚئِغ بٚفتَسٔؿ يَرون ذم ـثر مـ ادقا

 افرب بًّْك ادًبقد. 

 خالصة البحث: 

. :وإٕام يُْرون تقحٔد ، افٍُٚر يَرون بتقحٔد افربقبٜٔ مجٔع يَقل افسٍِٔقن

وحيتّؾ أن بًض افٍُٚر  ـام دفٝ ظِٔف أيٚت افسٚبَٜ. يبدو صقابٚ؛ وهذا ٓ إفقهٜٔ.

 مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱـٕٚقا يَرون بتقحٔد افربقبٜٔ، ـام ؿٚل تًٚػ:
أو ادًْك أهنؿ ـٕٚقا يَرون بهٍٜ اخلِؼ هلل تًٚػ حغ  (٩٤امعٌكبِت/ )ٱَّحج مث  هت

  أو ـٕٚقا خيهقن خِؼ إصٔٚء افًيٚم بٚهلل تًٚػ. يوىرون إفٔف ظـ ؽر روٚ،

ـام  ٚ،ـثر مـ أهؾ افًِؿ أيًو  -ظالوة ظذ ابـ تّٜٔٔ وافسٍِٔغ- ذـر هذا افتَسٔؿ .9

ـِامت »فًِالمٜ افبٚبريت، و  «ذح افًَٔدة افىحٚوي»افَٚري، و فِّال ظع «وقء ادًٚيل»ذم 

ظذ  ثؿ اظِؿ أهنؿ مل يَهدوا بف إُٕٚر افتقشؾ بف، فِنٔخ ظبد افٍتٚح. «ذم ـنػ إبٚضٔؾ

ؾُٖن  خالف ابـ تّٜٔٔ ومـ مًٓؿ مـ افسٍِٔغ افذيـ يَهدون هبذا افتَسٔؿ إُٕٚر افتقشؾ.

 ظذ أصؾ افتَسٔؿ، وٓيقاؾَقٕف ظذ اهلدف وافَهد. أهؾ افًِؿ هٗٓء يقاؾَقن ابـ تّٜٔٔ 

أول مـ ذهٛ إػ هذا افتَسٔؿ هق ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل، » ؿٚل افنٔخ ظبد افستٚر افنْٚر:

حٔٞ ؿسؿ افتقحٔد إػ تقحٔد افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ وتقحٔد إشامء وافهٍٚت، رامًٔٚ 

ٕبٔٚء وافهٚحلغ، ووشؿ ادتقشِغ إبىٚل افتقشؾ بٕٚ -ـام ؿٚل بًوٓؿ -مـ وراء ذفؽ 

بٚفؼك، وإخراجٓؿ ظـ اإليامن، مدظٔٚ بٖن ذم افتقشؾ إبىٚٓ فتقحٔد إفقهٜٔ، ؾْسٛ 

افسِػ افهٚفح وـبٚر أئّٜ ادسِّغ افَٚئِغ بجقاز افتقشؾ إػ افؼك، ؾقؿع بخىٖ ظئؿ 

)تًَِٔٚت ش. ؽٚيتف ووالل مبغ. وظْد افتٖمؾ ٕجد أن هذا افتَسٔؿ صحٔح ذم مبدئف ؾٚشد ذم

 ( 5افنٔخ ظبد افسالم صْٚر ظِی وقء ادًٚيل، ص

ٓ إفف إٓ اهلل، مًْٚهٚ: ٓ » يتحدث ظـ تَسٔؿ افتقحٔد هذا: ؿٚل افنٔخ إفبٚين وهق

؟ هؾ -ـِّٜ افتقحٔد-مًبقد بحؼ ذم افقجقد إٓ اهلل. ؾٓؾ ادسِّقن ؿٚمقا بحؼ هذه افُِّٜ 
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هذا افْقع مـ  اٜ آمْقا بتقحٔد إفقهٜٔ؟ مع إشػ َٕوقهؿ بًد أن آمْقا بتقحٔد افربقبٔ

افتقحٔد، َٕوقه دٚذا؟ ٕهنؿ يٖتقن إػ ؿبقر إوفٔٚء وإٕبٔٚء وافهٚحلغ يهِقن ظْدهؿ 

 (.58-9/57)مقشقظٜ إفبٚين ذم افًَٔدة  ش.ويستٌٔثقن هبؿ ويتقشِقن هبؿ إػ اهلل

 بٜٔ، ويؼـقن ؽراهلل تًٚػ ذم افًبٚدة،وبام أن بًض افٍُٚر ـٕٚقا يَرون بتقحٔد افربق

 ؾرد ظِٔف مٚ اظتَدوه. ومْٓؿ مـ ـٚن يؼك بٚهلل تًٚػ ذم تقحٔد افربقبٜٔ، ؾٖمرهؿ بذفؽ،

ْقا تقحٔد افربقبٜٔ،أو  ـٕٚقا  -ذم وقء مهٚدر ظدة -وشبؼ أن أـدٕٚ  َ أن بًض افٍُٚر ف

 يَروٕف بف حغ آوىرار إفٔف. 

ؾ٘ن مـ  فتَسٔؿ هق ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل؛اول مـ ؿسؿ هذا يهح افَقل بٖن أ ٓ سؤال:

ؿٚل اإلمٚم أبق » :«افٍَف إبسط»ؾجٚء ذم  شبَف مـ أهؾ افًِؿ يتوّـ ـتبٓؿ هذا افتَسٔؿ،

واهللُ ُيدَظی ِمـ أظِی ٓ ِمـ أشٍَؾ؛ ٕن إشٍؾ فٔس ِمـ وصػ افربقبٜٔ وإفقهٜٔ »حٍْٜٔ: 

 سقب إػ أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ(.، اد59ْ)افٍَف إبسط، صش. ذم رء

ي: أ» (٨٬األعراف/ ) َّ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٱُّٱوؿٚل أبق مْهقر ادٚتريدي ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ:

)تٍسر ادٚتريدي ش. مٚ فُؿ مـ اإلفف احلؼ تثبٝ أفقهٔتف وربقبٔتف بٚفدٓئؾ وافزاهغ مـ إفف ؽره

 (/68= تٖويالت أهؾ افسْٜ 

وإٕام هق  تتوّـ تَسٔام مستَال مهىِحٚ ظِٔف، ْهقص ٓهذه اف اجلقاب ظْف:

ضًْقا ذم ابـ تّٜٔٔ  وإٕام ـام أشٍِْٚ. ثؿ إٕف ٓحرج ذم هذا افتَسٔؿ ذم أصِف، إصٚرة،

 وافسٍِٔغ هبذا افتَسٔؿ ٕهنؿ أرادوا بف إبىٚل افتقشؾ. 

 بقان األقسام الثالثة لؾرشك:

 : افؼك ظذ أؿسٚم ـثرة، تتِخص ذم ثالثٜ أؿسٚم

-   .افؼك ذم افًبٚدات. -3افؼك ذم افهٍٚت.   -9افؼك ذم افذات 

( )  :الرشك يف الذات 

ذك  اإلؿرار بٖن ؽر اهلل تًٚػ ؿديؿ وخٚفؼ ورازق يِّؽ افٍْع وافرض مثؾ اهلل تًٚػ،

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱذم افذات، ٍٕتف شقرة اإلخالص ٍٕٔٚ بٚتٚ، ؿٚل تًٚػ:
 (اإلخالص) َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
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 ( الرشك يف الصػات: 9) 

ٕن ٕسبٜ  ينٚرـف ؾٔٓٚ أحد؛ ٓ صٍٚت اهلل تًٚػ ـِٓٚ ؿديّٜ صٖن ذاتف شبحٕٚف.

وظِٔؿ وبهر  افتحِٔؾ وافتحريؿ إػ ؽر اهلل تًٚػ، أو أن ؽره شبحٕٚف ؿٚدر ظذ ـؾ رء،

ٚر ظذ اإلضالق، أو ٕداَءه بف، و حٚض وٕٚطر وظٚمل افٌٔٛ، أو افَقل بٖن ؽره شبحٕٚف خمت

 ـِف ذك.  ٚ يٍقق إشبٚب؛واظتبٚره مًًْٔ  فَوٚء احلٚجٚت،

 ( الرشك يف العبادات:  3)

ًٓ » مٚ أحسـ مٚ ظرف بف احلٚؾظ ابـ افَٔؿ افًبٚدَة بَقفف: بٖن   وظَٔدةً وظّاًل اإلؿرار ؿق

 ٌٜ ٌٜ  ادًبقد فف شِى  . «ظذ ذات افًٚبد وأظامفف ـٚمِ
 : «السالؽني جمدار»ضوء كتاب  تعريف العبادة يف

ٓبـ  «افسٚفُغ جمدار»وحُك أتبٚع افنٔخ حسغ ظع رمحف اهلل تًريػ افًبٚدة ظـ 

آظتَٚد وافنًقر بٖن فًِّبقد » حٔٞ ؿٚل: ،«افسٚفُغج مدار»وبًوٓؿ ظـ هٚمش  ،افَٔؿ

هذا وحُك  ش.شِىٜ ؽٔبٜٔ ذم افًِؿ وافتكف ؾقق إشبٚب يَدر هبٚ ظِی افٍْع وافرضر

ٕثر » وافنٔخ أؾوؾ خٚن ذم (،)ص  «إهلٚم افرمحـ»افتًريػ ـؾ مـ افنٔخ ظبد اجلبٚر ذم 

وافنٔخ  (،38ص )ذم مَدمتف  «جقاهر افَرآن» ، وافنٔخ ؽالم اهلل خٚن ذم(99ص) «ادرجٚن

  .(6/8) «إمداد افٍتٚوى»افنٔخ افتٕٓٚقي ذم و ،«افتبٔٚن» ظبد افسالم افسٍِل ذم

ـٔػ « )؟آپ وتفی ےسیك دںی»ٚشبٜ أن افنٔخ شًٔد أمحد افبٚفْبقري ؿٚل ذم وأذـر هبذه ادْ

ؿِْٚ ذات مرة فنٔخْٚ ادٍتل مٓدي حسـ ؿدس هه: هال » (:96)ص ( تُتٛ افٍتقى؟

تثؼ  ٓ: ؿٚلحٚل احلٚؾظ ابـ حجر؟ أتثؼ ب٘حٚفٜ أحد أيٚ ـٚن. ؾَِٝ: إذا  أوصٔتْٚ! ؾَٚل: ٓ

 . «جبؾ»أحٚل احلٚؾظ ابـ  قوف
ُٝ «مدارج افسٚفُغ»ذم ٍٕز: هال أرجع إػ  ؾَِٝ ظـ ميٚن هذا افْص  ؟ بحث

أحد ضالب –مـ ادٍتل أويس افبْجٚيب افُقدهروي  ٝؾىِب بهقرة ظٚبرة، ؾِؿ أؾز بىٚئؾ،

جٓقد »ثؿ طٓر ـتٚب صّس افديـ افسٍِل  ؾِؿ جيد. أن يبحٞ يل ظـ مهدر. -افتخهص

ؿٚم ؾٔف صّس افديـ بتقجٔف شٓٚم  ثالث جمِدات،ذم  «ظِامء احلٍْٜٔ ذم إبىٚل ظَٚئد افَبقريٜ
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وهد هذا افتًريػ ثؿ ظِؼ ظِٔف ذم  افىًـ وافتنْٔع إػ ظِامء ديقبْد حتٝ شتٚر مقاؾَتٓؿ.

-/56ثؿ ؿٚل َٕال ظـ تٍسر ادْٚر )ش. وٓ ذم حٚصٔتف «اددارج»ومل أجده ٓ ذم » اهلٚمش:

ف بٚفدظٚء وـؾ  تًئؿ » (:57 ؿقيلٍّ أو ظّعٍّ إػ ذي افسِىٚن إظِی ظذ افًبٚدة هل افتقجُّ

 (/38)جٓقد ظِامء احلٍْٜٔ  ش.ظٚمَل إشبٚب، ومٚ هق ؾقق إشبٚب

ًٕٚ أو » هلذا افتًريػ: ايَقل افًبد افؤًػ تٔسرا وإجيٚزً و تًئؿ افًبِد افٌَر ؿًِبٚ أو بد

 ًٓ ًٕٚ أو مٚ ًٔٚ ظِٔففسٚ   ․ش بحٔٞ يًتَد أن فٌِِر تكًؾٚ ؽٔب

ييٓرهٚ ادرء بقوع جبٓتف ظذ  افًبٚدة ؽٚيٜ افتذفؾ، مْٓٚ: ًبٚدة تًريٍٚت أخرى،وفِ

 دمقز فٌر اهلل تًٚػ.  وهذه افسجدة ٓ إرض وهق ذم افسجقد.

وـذفؽ شجقد إخقة يقشػ وأبقيف فف مل يُـ  وأمٚ شجقد ادالئُٜ ٔدم ظِٔف افسالم،

وـٚن افتُريؿ وافسالم بٚفسجقد  ُريؿ،ظذ وجف افًبٚدة، وإٕام ـٚن ظذ وجف افتًئؿ وافت

 ًٌ ؾ٘ن أؿر  ؾٔحرم افسجقد فٌر اهلل تًٚػ. وؿد ٕسخ ذم هذه إمٜ، ٚ ذم إمؿ افسٚبَٜ،شٚئ

 افسٚجد بٖن مسجقده مًبقد ومتكف ـٚن ذـٚ. 

 بقان ستة أقسام لؾرشك: 

ظذ وهق ـتٚب ؿٔؿ ذم افرد  افرومل، افنٔخ أمحد إػ «جمٚفس إبرار» ويْسٛ ـتٚب

 ظذ شتٜ أؿسٚم:  -ب٘زاء افتقحٔد–ؿسؿ افؼك  افبدع.

- .ذك افتَريٛ. -3  ذك افتبًٔض. -9  ذك آشتَالل  - .ذك افتَِٔد  

 ذك إؽراض.  -6  ذك إشبٚب.-5

-  :رشك االستؼالل 

ٕحق ؿقل ادجقس بٔزدان خٚفؼ اخلر،  مستَِغ. مـ واحد اإلؿرار بًّبقد وإفف أـثر 

 ـذفؽ يَقل اهلْدوس بتًدد أهلٜ.  مـ خٚفؼ افؼ.وأهر

 رشك التبعقض/ رشك التثؾقث: -9

ؾٕ٘ف يًتزون اهلل تًٚػ وادسٔح ظِٔف افسالم  اإلؿرار بثالثٜ آهلٜ ـام ؾًِٝ افْهٚرى،

ًٜ واحًدا.  . «افقاحد ثالثٜ»و «افثالثٜ واحد»واشتَقا مْف ؾِسٍٜ  وروح افَدس أو مريؿ جمّقظ
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 يب:رشك التؼر -3

 لك اك  ُّٱ ؿٚل تًٚػ حُٚيٜ ظـ ادؼـغ: فَٔربف إػ اهلل تًٚػ. ،فف إروٚءً  تًبُّد أحدٍ 
 (٦الزمر/ ) َّ ىل مل يك ىك مك

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱوؿٚل تًٚػ: 
 (٤٫يِنس/ ) َّخب

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٨األحلاف/ ) َّخل

 َّ حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱوؿٚل تًٚػ: 
 (٤٣٩يِنس/ )

ف ومٚ » ـٚن ادؼـقن يَقفقن: ُُ ٚ هق فؽ، متِِ ًُ فبَّٔؽ ٓ ذيؽ فؽ فبَّٔؽ، إٓ ذي

َِؽ  ًٕقذ بٚهلل تًٚػ مْف. (9938/ 7)تٍسر ابـ أيب حٚتؿ ش. َم

- :تعريف التؼؾقد ورشك التؼؾقد 

 ؿٚل اهلل تًٚػ:افَقل بتَِٔد أبٚء أو افًيامء. 

 (٪٩األحزاب/ ) َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:

 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱؿٚل اهلل تًٚػ حُٚيٜ ظـ ادؼـغ:
 (٥٦الزخرف/ )

  حي جي يه ىه مه جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:

 (٣٪٤ابللرة/ ) َّ خي

تبٚع وٍٕل افتقحٔد وا يرجع إػ افًهبٜٔ أو اجلٓؾ فٕٕ وتَِٔد إؿدمغ ذك؛

وهق تَِٔد  ؾٕ٘ف ات بٚع إئّٜ ذم ؾٓؿ احلُؿ مـ افدفٔؾ. ،، بخالف تَِٔد إئّٜافرشقل

 حسـ. 

ٍٛ مـ ادذاهٛ  مـ تًريٍٚت افتَِٔد، وأحسْٓٚ: ااظِؿ إْٔٚ ذـرٕٚ ظددً  اتبٚع ـتٛ مذه

 ادنٓقرة ذم ؾٓؿ احلُؿ مـ افدفٔؾ.

 رشك األسباب: -5

مثؾ افَقل بٖن  وظدم اإلؿرار بْيٚم افٌٔٛ، ٚ،ٔ  وهق اظتبٚر إشبٚب مٗثرة تٖثرا حََٔ
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 دون إرجٚظف إػ ؿدرة اهلل تًٚػ أو تكؾف.  إمىٚر مـ تٖثر ادقاشؿ،

 رشك األغراض:   -6

 ويىِؼ ظِٔف افؼع هق افتيٚهر بٚفتَقى إلروٚء ؽر اهلل تًٚػ، وـسٛ ادْٚؾع مْف.

 تٚب وافسْٜ ذم ذمف. ومٚ أـثر ٕهقص افُ وفٔس هذا مقوع بسىف، .«افريٚء»

بٚفبًٞ  َّ هث مث هت مت هب  مب هئ مئ  ُّٱ ؿٚل افًالمٜ افسٔقضل ذم ؿقفف تًٚػ:

 (٤٤٣الكُف/ )ٱَّ لك  ُّٱأي ؾٔٓٚ بٖن يرائل َّ هش مش هس مس هث مث هت  ُّٱ واجلزاء

ؿٚل اهلل تبٚرك »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ريض اهلل ظْف ظـ أيب هريرة

 ش.ظـ افؼك، مـ ظّؾ ظّال أذك ؾٔف مًل ؽري، ترـتف وذـف وتًٚػ: إٔٚ أؽْك افؼـٚء

 (9985)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:

 .: جًـؾ ؽـر اهلل مًبـقًداأي ذك أـز، - يَقل أهؾ افًِؿ: افؼك ظذ ٕقظغ:

  : جًؾ ؽر اهلل مَهقًدا.أي ذك أصٌر، -9

ودظٚ إٕبٔٚء  ف.ن اهلل تًٚػ وحده ٓ ذيؽ فأو مٚ أـثر ذـر افَرآن افُريؿ فِتقحٔد

 (. 53-59)جمٚفس إبرار،ص .«ٓ إفف إٓ اهلل»ظِٔٓؿ افسالم إػ 

 أقسام الرشك األربعة يف العبادات:

- افؼك ذم  -3  بدٕٜٔ.اف اتبٚدافؼك ذم افً -9  ٚفٜٔ.اد اتًبٚدافؼك ذم اف

َِبٜٔ.اف اتًبٚدافؼك ذم اف -   َقفٜٔ.اف اتًبٚداف
 وإثبٚهتٚ فٌره ذك.  خمتهٜ بٚهلل تًٚػ، هذه افًبٚدات إربع

( ):الرشك يف العبادات ادالقة 

وافذبح بٚشؿ ؽر اهلل تًٚػ، أو تقزيع احلالوى وؽرهٚ  أي افْذر وؽره فٌر اهلل تًٚػ،

 ؿٚل أهؾ افًِؿ: أتهدق بٚشؿ افهٚفح افٍالين هبذه افنٚة. ؾّثال يَقل: بٚشؿ ؽر اهلل تًٚػ.

 (٦املائدة/ ) َّ جن  يم ىم مم خم ٱُّٱتًٚػ: هذا حرام فَقفف

 ( الرشك يف العبادات البدكقة: 9)

ؾ٘ن ـٚن مع آظساف بٖن ؽر اهلل تًٚػ متكف  افرـقع وافسجقد فٌر اهلل تًٚػ، 

ـً  ٚ. ظـ إٔس بـ مٚفؽ، ؿٚل: ؿٚل رجؾ: يٚ رشقل اهلل افرجؾ مْٚ يَِك وإٓ حرامً  ٚ،ـٚن ذ
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ل: ٓ، ؿٚل: أؾِٔتزمف ويَبِف؟ ؿٚل: ٓ، ؿٚل: أؾٖٔخذ بٔده أخٚه أو صديَف أيْحْل فف؟ ؿٚ

 (.9798)شْـ افسمذي، رؿؿ:ويهٚؾحف؟ ؿٚل: ًٕؿ. 

وهق خمتص بٚهلل  ٕٕف يٗدي إػ افسجقد، ؾّْع افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ إٓحْٚء؛

 جيقز ٕحد شقاه.  وٓ تًٚػ،

 (٤٫اجلي/ ) َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:

 (٪٦فصنت/ ) َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس ٱُّٱ وؿٚل تًٚػ:

 (٤٩٥األًعام/ ) َّ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ وؿٚل تًٚػ:
 (٥٨انلىل/ ) َّ ىب

 ( الرشك يف العبادات الؼولقة: 3)

ويىِؼ ظِٔف  .شبٚببام هق ؾقق إ أي ٕداء ؽر اهلل تًٚػ فًِقن وآشتّداد مْف

وهذا داخؾ ذم افًبٚدة افبدٕٜٔ إٓ أن ـثرا مـ افْٚس  افؼك ذم افَقل أو افؼك ذم افدظٚء،

وأيٚت افتٚفٜٔ سحيٜ  ؾٚحتٟٔ إػ إؾراده بٚفبٔٚن وافؼح، يًبدون ؽر اهلل تًٚػ ظبٚدة ؿقفٜٔ،

 ذم ادْع مْٓٚ: 

 (٤٬٧األعراف/ ) َّجض مص  خص حص مس خس حس جسٱُّؿٚل تًٚػ:

 (٤٦فاطر/ ) َّىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ وؿٚل تًٚػ:

 (٤٫يِنس/ ) َّ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ وؿٚل تًٚػ:

 إن صٚء اهلل تًٚػ. «افتقشؾ وآشتٌٚثٜ»وشٖٔيت تٍهِٔف حتٝ ظْقان 

( :الرشك يف العبادات الؼؾبقة ) 

فق و ضرا يٍقق إشبٚب، فق ؽوٛ ٕضَّ  فأي خمٚؾٜ أحد أو افرجٚء مْف بحٔٞ إٕ

 ٍٕع وأؾٚد. وهذا خٚص بٚهلل تًٚػ. ريض 

 حك  جك مق حق مف خف ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ ظذ فسٚن ٕبٔف إبراهٔؿ ظِٔف افسالم:
 َّ جه هن من حنخن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك

(٫٤األًعام/ )
  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
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 (٪٤األًعام/ ) َّ حم

 (٥٨٨ابللرة/ ) َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

  خص مسحص خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٩٥انلىل/ ) َّ حط مض خض جضحض مص

 َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٫٫املؤوٌِن/ )

 (٩٫املصص/ ) َّخض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس  ٱُّٱ: وؿٚل تًٚػ

بٔد اهلل تًٚػ افرضر وافٍْع بام يٍقق إشبٚب. 

 الرشك: الػرق بني الؽػر و

وأووح مْف  ؾٚفُٚؾر يُتؿ ًٕؿ اهلل تًٚػ بًدم ٕسبتٓٚ إفٔف شبحٕٚف. افٍُر فٌٜ: افُتامن،

وافٍُر طِّٜ  وادٗمـ ذم ٕقر، وافُٚؾر ذم طالم. أن افٍُر بًّْك افيالم. وافيالم يُتؿ،

 (٤٩الرعد/ ) َّزن رن  مم ام ُّٱؿٚل تًٚػ: واإليامن ٕقر.

 خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٪٥٨ابللرة/ ) َّىه مه جه  ين ىن من

 (٤إبراَيه/ ) َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ وذم شقرة إبراهٔؿ:

  ٕن ـٍران افًّْٜ ـتامن ًّٕٜ ادًْؿ. ويىِؼ افٍُر ظذ ـٍران افًّْٜ،

ؾخالصٜ  ممٚ جيٛ اإليامن بف. : إُٕٚر رء مـ أمقر افديـ،وذم آصىالح افٍُرُ 

فَِٛ بام جٚء بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ اهلل افتهديؼ مـ أظامق ا -مثال–اإليامن 

ٕن مـ مل يهدق بقء مـ تقجٔٓٚت افرشقل صذ اهلل  وثبٝ ثبقتٚ ؿٚضًٚ وجٚزمٚ؛ تًٚػ،

  (./7)مًٚرف افَرآن ممٚ ثبٝ ثبقتٚ ؿٚضًٚ وجٚزًمٚ، ؾَد ـٍر. ظِٔف وشِؿ،

يَقل ادؼـقن  ؼ،تسقيٜ ادخِقق بٚخلٚفؼ ذم رء مـ صٍٚت اخلٚف :هوافؼك مًْٚ

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ يقم افَٔٚمٜ حغ يَربقن إػ افْٚر مٚ حُٚه اهلل تًٚػ:
 (الشعراء) َّ حئ جئ يي

 جض ُّٱ ؿٚل اهلل تًٚػ: واحدة، ٕن ظٚؿبتٓام ويىِؼ افٍُر وافؼك بًوٓام ظذ بًض؛
(٪٤٤املؤوٌِن/ ) َّ خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض
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ـً وؿد يىِؼ افؼك  مْف مٚ جٚء ذم  وذفؽ شدا فِذرائع، ،ٚ ذم افقاؿعظذ مٚ فٔس ذ

 (395 داود، رؿؿ:)شْـ أيب ش.مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد أذك» احلديٞ:

 ََ ؾّْع  يستحؼ افتًئؿ حَٚ إٓ اهلل تًٚػ، وٓ سؿ يِحظ تًئؿ ادحِقف بف،واف

 ًً أؾِح، وأبٔف إن  » ظِٔف وشِؿ: ا. وأمٚ ؿقل افرشقل صذ اهللٚ صديدً احلِػ بٌر اهلل تًٚػ مْ

ـذا ذم بًض . ؾُٚن ظذ شبٔؾ افًٚدة ٓ ظذ شبٔؾ احلِػ ()صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.صدق

 افؼوح. 

وـٍر ؾؼك، ؾ٘ن اظتَد ؾٔف مـ افتًئؿ مٚ يًتَده ذم اهلل  ،وأمٚ افَسؿ بٌر اهلل تًٚػ

بف ظذ مٚ ئِؼ بف مـ أمٚ إذا حِػ بٌر اهلل ٓظتَٚده تًئؿ ادحِقف  ،بذفؽ آظتَٚد

 (./53. وؾتح افبٚري 9/375)إرصٚد افسٚري . افتًئؿ ؾال يٍُر بذفؽ

 ذريتف، :أي ،أي بٚرك اهلل تًٚػ ذم أبٔف ؾدظٚء فِزـٜ، «أؾِح وأبٔف» وأمٚ افَسؿ ذم ؿقفف:

أي بٚرك  ٚء.ظؾ٘ن افَسؿ ؾٔف فِد؛ (٥٪احلجر/ ) َّ حن  جن يم ىم مم ٱُّٱٕحق ؿقفف تًٚػ:

 ّرك.  اهلل ذم ظ

 (. 88-9/83)«افدرة افٍردة ذح ؿهٔدة افزدة» فالشتزادة مـ أؿسٚم احلِػ راجع:

 األدلة العؼؾقة: برهان التامكع، وبرهان التوارد: 

 أورد افًالمٜ افتٍتٚزاين رمحف اهلل أدفٜ ظَِٜٔ ظذ وجقد افبٚري تًٚػ وظذ وحدإٔتف،

 َّجض مص خص حص مس خس حس ُّٱتًٚػ: واشتدل بَقفف مْٓٚ مٚ أورد بٚشؿ برهٚن افتامٕع،
 (٥٥األًبياء/ )

، ويرى إـثر إٔف «دفٔال إؿْٚظٔٚ»وافدفٔؾ افذي يستٍٚد مـ أيٜ افُريّٜ يسّٔف افبًض

 ينر إػ برهٚن افتقارد وبرهٚن افتامٕع.  دفٔؾ ؿٚضع،

-  :برهان التوارد أي التوافق 

هق اجتامع مٗثريـ ظذ أثر و فق اتٍؼ إهلٚن ظذ إجيٚد افًٚمل، ؾ٘مٚ أن يقجداه مًٚ، 

يِبٞ أن  يسًف وٓ ؾٕ٘ف ٓ ا، ؾهٛ ؾٔف ثامٕغ ـِٔق،ز  ـٔس يسع أربًغ ـِٔق رُ  ؾّثال: واحد،

 يسع تٖثرمهٚ. ؾٕ٘ف ٓ س ظِٔف أن إهلغ فق أوجدا صٔئٚ واحد مًٚ،وؿِ  يتٍسخ افُٔس ويْنؼ.

ر؟ ؾ٘ن تًٚؿٛ تٚثرا اإلهلغ فزم ؾٖيـ افتٖث ثؿ إٕف حٔٞ ئٍُف تٖثر واحد ؾٚفتٚثر افثٚين ٍٓغ،
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وإن ـٚن تٖثر أحدمهٚ ذم جٕٚٛ مْف، وتٖثر أخر ذم جٕٚٛ آخر مْف مل يُـ  إجيٚد ادقجقد،

 يُقن إهلٚ.  أحد مْٓام إهلٚ؛ ؾ٘ن اجلٕٚٛ افذي أوجده أحدمهٚ ؿد اشتٌْك ظـ اإلفف أخر، ؾال

 برهان التامكع أي برهان االختالف: -9

فزم  ؾ٘ن حتََٝ اإلرادتٚن، وأراد أخر إظدامف، اد أحدمهٚ إجيٚد زيد،ؾ٘ن اختٍِٚ، ؾٖر

مـ حتََٝ إراده ؾٓق  أو َٕقل: وإن حتََٝ إرادة أحدمهٚ فزم ظجز أخر، اجتامع افوديـ،

ٚ.  دون ؽره، اإلفف، ًً  وهبذا يهر برهٚن افتامٕع ؿٚض

ذح افًَٚئد »ِٔف ذم وتٍٚص وحتدث ادتُِّقن ذم ؿىًٜٔ هذا افدفٔؾ وطْٔتف بٚفتٍهٔؾ،

 وبٌض افْير ظـ هذا افبحٞ َٕقل:  .«روح ادًٚين»، و«افْسٍٜٔ

 ؾ٘ن ؿٔؾ: ـٔػ فزم افٍسٚد؟  

وإن مل  ؾ٘ن ؿدر بىؾ أخر، ؿِْٚ: هؾ يَدر اإلفف افقاحد ظذ إدارة هذا افْيٚم أو ٓ؟

 ذيؽ فف. ٓ ؾثبٝ أن اهلل تًٚػ واحد يَدر فزم َٕص إول، وـالمهٚ ممٚ يْٚذم إفقهٜٔ.

وهق افذي يدبر إمر ـِف ويتكف  وهق افذي يدير هذا افْيٚم مـ ؽر أن ينٚرـف ؾٔف أحد،

 ؾٔف. 

َٕر بٖن اهلل تًٚػ  ؿٚل ؾٔٓٚ: ،«افتّٓٔد»وفًبد افنُقر افسٚدل رمحف اهلل رشٚفٜ شامهٚ 

وحيتٚج إػ ومٚ مـ خمِقق إٓ  ٕٕف مٚ مـ مقجقد إٓ وحيتٚج إػ مقجد، ذيؽ فف؛ وحده ٓ

 ٚ َمـ ٓوـٔػ يُقن إهلً  مل ٕحتٟ إػ آخر، ـٚن اهلل افقاحد يٍُل حٚجٚتْٚ ـِٓٚ، ذؾ٘ خٚفؼ.

 تٚج إفٔف؟ حُي 

ؿِْٚ أوٓ: هؾ ب٘مُٚن اإلفف افثٚين أن خيٚفػ اإلفف  ذم افُقن؟ هؾ يُّـ إهلٚنِ  ؾ٘ن ؿٔؾ:

 ،ُْف خمٚفٍتف ؾٚفثٚين ظٚجزوإن مل يّ إول أو ٓ؟ ؾ٘ن أمُْف خالؾف مل يًد اإلفف إول إهلٚ،

 يُقن إهلٚ.  وافًٚجز ٓ

يريد  ؾّثال: ثٕٚٔٚ: ٕتسٚءل: هؾ يسع اإلفف افثٚين أن يبىؾ منٚريع اإلفف إول أو ٓ؟

وجيري ؾٔف أيوٚ مٚ ؿِْٚه  وأراد اإلفف افثٚين إهالـف، اإلفف إول تًّر زيٍد ظّرا ضقيال،

وإن مل  مل يُـ اإلفف إول إهلٚ، ل منٚريع اإلفف إولأي أن اإلفف افثٚين إذا أمُْف إبىٚ شٚبَٚ،

ُّـ يُّْف إبىٚهلٚ مل يُـ اإلفف افثٚين إهلٚ. ومـ إمثٚل إرديٜ ادنتٓرة ظذ إفسْٜ: ي
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يّتْع بَٚء بَٚء أشديـ ذم ؽٚبٜ واحدة، ويُّـ ّسٜ ؾَراء ؿوٚء افِِٜٔ ذم حِٜ بٚفٜٔ، وخل

 ؿ حيٚول افتٌِٛ ظذ صٚحبف مٚ بَل ؾٔف ؿِٛ يْبض،ؾ٘ن ـؾ واحد مْٓ، مُِغ ذم بِد واحد

 (. 38-37)راجع: افتّٓٔد فًبد افنُقر افسٚدل،ص  حتك يستٖثر بام ظْد ؽره مـ افَدرات.

 : قاصعة   ة عذ وجود اهلل تعاىل داللة  مظاهر الؼدرة الدال  

ؾٚؿتٙ  ف،افذيـ يُْرون وجقد اهلل تًٚػ وؿدرت قنيتقؾر ذم مًيؿ افبالد افٔقم افدهري

 إيراد بًض افنقاهد ظذ ذفؽ: 

- :الدلقل التويت 

يتْٚول إؽْٚم وافنٔٚه أوراق افتقت، ؾٔتحقل بًرات، وتتْٚوفف افْحِٜ ؾٔتحقل 

ويتْٚوفف دود افَز ؾٔتحقل ؿزا، ؾّـ إدفٜ ظذ ؿدرة اهلل تًٚػ ووجقده أن جيًؾ  ظسال،

 افقرق افقاحد ميٓرا فْتٚئٟ متْقظٜ. 

 الصويت: الدلقل  -9

وصقت ـؾ ٕقع  حَِقم إؽْٚم وافنٔٚه وؽرهٚ مـ احلٔقإٚت ظذ صقرة واحدة،

ؾّْٓؿ مـ يبِغ مـ  مْٓٚ واحد، وأمٚ حَِقم افبؼ ـِٓؿ ظذ صقرة واحدة وأحلٚهنؿ خمتٍِٜ،

ومْٓؿ مـ يبِغ مـ ؿبح افهقت مٚ  حسـ افهقت مٚ يستجِٛ افثْٚء واددح مـ شٚمًف،

 وهذا مـ صْع اهلل افًِٔؿ اخلبر. ومْٓؿ بغ ذفؽ، ،جيًؾ افْٚس يٍْرون ظْف

الدلقل البقيض: -3
حٚن مقظد خروجف مْف  ؾ٘ذا يُٚد يتحرك مـ مُٕٚف، دمد ؾرخ افدجٚج داخؾ افبٔض ٓ

 وإظجٛ بٔض افًْٚمٜ، ثؿ خيرج مْف بَدرة اهلل تًٚػ. َٕر بَّْٚره افٌالف مـ افداخؾ،

وأمٚ ؾرخ  يهًٛ مًف ثَبف بٚدثَٚب افُٓربٚئل، حٔٞ يبِغ ؽالؾف مـ افٌِيٜ وافندة مٚ

وهق دفٔؾ صٚرخ ظذ وجقد  افًْٚمٜ ؾُٔنه مـ افداخؾ وخيرج مْف ظذ ادقظد ادحدد فف.

 اهلل تًٚػ وؿدرتف افُٚمِٜ. 

- :الدلقل الـبايت  

ويتؼب ثٚين أوـسٔد،  ؾتخرج إوـسٔجـ، خِؼ اهلل تًٚػ ـؾ صجرة ـٖهنٚ مهْع،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   79  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ودمذب  ثؿ متأل افنّس وافَّر ذم ثامره افذائَٜ وافِقن، دؿٔؼ إرض،وينؼ صىٖه اف

وأمٚ ادٚدة افًّٔٚء  وهق مـ ميٚهر ؿدرة اهلل تًٚػ، وتقصِف إػ شٚئر افنجرة. جذورهٚ ادٚء،

 ؿٚل افنٚظر:  تٖيت بخر، افٍٚؿدة افنًقر ؾال

 ربِگ دراتخن زبس  دررظن ِ وہایشر   

 

 داررہ ورےق درتفتسی رعمتف رک ۞

 )إن ورؿٜ افنجرة اخلرضاء يراهٚ افرجؾ افذـل شجال مـ ادًرؾٜ اإلهلٜٔ(.  

 وؿٚل أبق ٕقاس:     

 تٖمؾ ذم ريٚض إرض وإير

 

 إػ آثٚر مٚ صْع  ادِٔؽ ۞

 ظٔقن مـ جلغ صٚخهٚت 

 

 ظذ أهداهبٚ ذهٛ شبٔؽ ۞

 ظذ ؿوٛ افزبرجد صٚهدات 

 

 بٖن اهلل فٔس فف ذيؽ ۞

 ، وردت أبٔٚت أيب ٕقاس هذه بٖفٍٚظ خمتٍِٜ ذم ادهٚدر(.  3ين، افْحؾ:ٚ)روح ادً  

تْوٟ ذم يقم واحد؛ ثؿ إن افنجرة واخلرضاوات تزرع ذم يقم واحد، وأمٚ ثامرهٚ ؾال

وأمٚ افز وافنًر فتتقؾر فِْٚس ثامر وخرضاوات ضريٜ.ثالثٜ أصٓر،بؾ ذم صٓريـ أو

ؾُّٔـ ادخٚره فزمـ بقهبٚ ذم زمـ واحد،وٕحقمهٚ ؾتزرع ذم يقم واحد، وتْوٟ ح

أو مـ صْع دون اخلرضاوات وافثامر، أرأيٝ هؾ هذا  مـ أؾًٚل ادٚدة افًّٔٚء،ضقيؾ،

افًِٔؿ افَدير احلُٔؿ افبهر افًئؿ افنٖن؟ وـٔػ يستىٔع ادرء افًٔش ؾٔام إذا ٕبٝ 

افبٚذٕجٚن. ؿٚل افنٚظر أو ٕبٝ افز ظذ ؿدر افبٚذٕجٚن وافبىٚضس، ظذ ؿدر افز وافنًر،

 إردي:

 وت دل ںیم وت آات ےہ ، ھجمس ںیم ںیہن آات

 

 سب اجن ایگ ںیم ، ریتی اچہپن یہی ےہ ۞

 )تٍْذ إػ ؿِبل، وٓ أشتقظبؽ، ؾًرؾٝ أن هذه مًرؾتؽ(. 

ثؿ إن اهلل تًٚػ جيًؾ ظذ هذه افثامر أؽٍِٜ مجِٜٔ فٌِٚيٜ، ؾسبحٕٚف مٚ أظيؿ صٖٕف!! 

5-ي عدل: دلقل شاهد 

وؿد صٓد بقجقد اهلل تًٚػ إذا صٓد صٚهدان ظذ رء اظتزت افدظقى ثٚبتٜ، 

وافذيـ أضِؼ ظِٔٓؿ أممٓؿ ثَٚت ظدول ظْد اجلّٔع.وبٚفقحل مئٜ أفػ ٕبل ظِٔٓؿ افسالم،

هٛ أن أحدٕٚ مل يَر واحتِقا مُٕٜٚ شٚمٜٔ ذم افْٚس بدوره ادخِص.،«افهٚدق إمغ»

وؿس ظِٔف أن أـثر مـ مئٜ أفػ ٕبل شًّقا قجقدهٚ برؤيٜ أٓف هلٚ،وفُْف يَر بمريُٚ،أ
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 أؾال يُقن إُٕٚره شٍٚهٜ؟! وحل اهلل تًٚػ، وصٚهدوا ٕيٚم ؿدرتف افٌٚئٛ ظـ إٕيٚر،

 ؾٍل ـؾ رء  فف آيٜ

 

 تدل  ظذ  إٔف  واحد ۞

 
 

 رہ ایگےہ ہک از زنیم رودی

 

 ودحہ  ال  رشکی  ہل  وگدی ۞

 

 

 (.فيَقل: وحده ٓذيؽ فمـ إرض، )ـؾ ـإل يْبٝ

 الدلقل اخلؾؼي والشؽيل:  -6

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 (املؤوٌِن) َّ مح جح مج حج مث متهت

وؾٔف إصٚرة إػ بًض  أيٚت افُريّٜ أضقار خِؼ اإلٕسٚن وأووٚظف، ٝذح

حتّؾ ظٚمٜ  «ظَِٜ»ؾُِّٜ  ٕٝ تٍقق افتهقر واخلٔٚل ذم افًك افسٚبؼ،آخساظٚت افتل ـٚ

مع أن افقاؿع أن افًَِٜ هل دود  حتّؾ ظذ افَىًٜ مـ افِحؿ، «ادوٌٜ»ظذ افدم اجلٚمد، و

ويَقل إضبٚء افٔقم: تبَك افْىٍٜ مدة مـ  هل افَِّٜ ادّوقؽٜ. وادوٌٜ متتص افدم،

 رحؿ، ثؿ تهر ظذ صقرة افَِّٜ ادّوقؽٜ. افزمٚن ظذ صقرة ظَِٜ متًَِٜ بٚف

وافذي ٕزل هذه احلَٚئؼ ظذ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿبؾ أربًٜ ظؼ ؿرٕٚ هق اهلل 

ثؿ تىقير افْىٍٜ افُرهيٜ  ل ظِٔف هق افرشقل افهٚدق.وافذي إٔزِ  افًِٔؿ اخلبر شبحٕٚف،

مـ  ظذ ادٚء صقرة حسْٜ ؾتهقير افرائحٜ إػ صقرة حسْٜ مـ صٍٚت اهلل افًِٔؿ اخلبر،

 .ؾًؾ اهلل تًٚػ

 يَقل افنٚظر إردي: 

 وہش  اُڑا  داتی  ےہ  ان  زرہہ  ونیبجں  اک  امجل

 

 وخد وہ ایک وہں ےگ! اںیہن وہش ںیم الےن واےل ۞

ؾام بٚفؽ بٚفذي ئًد  )إن مجٚل هٗٓء احلسْٚوات ذوات اجلبٚه افالمًٜ يىر افٍٗاد،

 إفٔٓـ افرصد؟(.

افذي يًدفف وحيسْف، هق افذي يّْح اإلٕسٚن افًٔقن ادْقرة ذم طِامت افرحؿ، و هق اهلل

َـّ ظذ اإلٕسٚن بًٔقن تقصؾ خٚرضٜ هق و افذي حيقل دم احلٔض فبْٚ فذيذا،هق و افذي م

مل يَروا بٖن افُٚمرا افًٚديٜ ختِؼ  افًٚمل ـِٓٚ إػ افدمٚغ، فًـ اهلل تًٚػ ادٚديغ افًّٔٚن،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   8  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ون افدمٚغ اإلٕسٚين افذي حيتٍظ بآٓف افهقر ظـ ضريؼ افًٔقن احلبٔبٜثؿ يًد ٍٕسٓٚ،

 فٔٝ صًري ـٔػ يًّٓقن؟! ؟مهْقظٚ بٍْسف

ؾٚفَٚفٛ افذي يهًْف اإلٕسٚن يتنُؾ ؾٔف صقرة  ثؿ إن افرحؿ ٕقع مـ افَقافٛ،

ؾُؿ مـ افهقر ادختِػ وافَٚمٚت اخلالبٜ  وأمٚ افَٚفٛ افذي صًْف اهلل تًٚػ، واحدة،

 .«اهلل» وهق مـ ميٚهر وٕتٚئٟ ؿدرة افذي ٕىِؼ ظِٔف ؾٔٓٚ؟!تتهقر 
 الدلقل الثؾجي: -7

 ٟوفُـ جًؾ اهلل تًٚػ افثِ ؾ مـ ادٚء،َادٍروض أن يُقن أث افثِٟ افذي ينبف احلجر،

 وئًش ؾٔف إشامك. فتخػ درجٜ إجامد ادٚء ذم افداخؾ، وجًِف ظٚفٔٚ، أخػ مـ ادٚء،

بًد اختالضف بٕٚرض وافساب  -فتحقل افثِٟ ،ادٚء ٚء وؾقؿفوهٛ أن افثِٟ ـٚن حتٝ اد

، أروٚ بًد مدة، ٚ ؾٚفذي جًؾ مٚ ـٚن طٚهره ثَٔال وارتٍع شىح ادٚء، وؿؾَّ ًٍ وجًؾ مٚ  ،خٍٔ

 ؾتًٚػ اهلل ظام يؼـقن.  هقاهلل افذي ًٕبده وٕحبف. ،ثَٔاًل  خٍٍٔٚ هـٚن طٚهر

 الدلقل األريض: -8

ؾِق أهنٚ دارت بًّدل  رض بًّدل أفػ مٔؾ ذم افسٚظٜ،تدور إ يَقل افٍالشٍٜ:

ومٚ يتبَك مْٓٚ أصٔٛ  مئتل مٔؾ فثخْٝ ثخقٕٜ أحرؿٝ حرارة افنّس مًٓٚ افْبٚتٚت.

ويتهػ شىح افنّس بحرارة تبِغ درجتٓٚ اثْل  بٚهلالك وافدمٚر ظذ يد افْدى وافزد.

ؾِق  ِٔقن مٔؾ.وافنّس تبًد ظـ إرض ثالثٜ وتسًغ م ظؼ أفػ حرارة خٚرجٜٔ،

ثؿ فق ـٕٚٝ إرض صٌرة  إتهٍٝ هذه ادسٚؾٜ ٓحسؿٝ إصٔٚء ـِٓٚ حتك إوراق.

وٓشتحٚل افًٔش ظذ إرض ـام  فًجزت ظـ جذب اهلقاء وادٚء إفٔٓٚ، مثؾ افَّر،

/ إػ  اهلقاء اشتحٚل ظذ افَّر، و فقـٕٚٝ إرض ـبرة مثؾ افنّس، فتَِص ارتٍٚع
ظٚد اإلٕسٚن و ( مٔؾ، ثؿ حيقل وٌقط اهلقاء دون ٕنٖة إجسٚم،533أمٔٚل بدٓ مـ )

ؾَدت إرض اجلٚذبٜٔ ٓرتٍع  فقثؿ  وافسْجٚب،متَِهٜ ـٚفوٛ واحلٔقإٚت افُبرة 

 اهلقاء ؾٖٕك فْٚ افًٔش بدوٕف؟! 

أرأيٝ هذا افْيٚم احلُٔؿ هؾ يتٖتك ويسر دون افًِٔؿ اخلبر شبحٕٚف وتًٚػ؟ ـال 

 وـال.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   89  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قل اإلتؼاين:الدل -9

إن افَقل بقجقد احلٔٚة بٚفهدؾٜ ينبف افَقل بٖن ادىبًٜ افٍالٕٜٔ تًروٝ فتٍجر 

مجٔال ذم  ؿكاأحد ثؿ ترتبٝ إوراق بهقرة تَِٚئٜٔ ؾقجد افُتٚب. أو جيد  بٚفهدؾٜ،

ثؿ ؿٚل ؿٚئؾ:  وفف ٕيٚم ؿقي جيري، ـ،يوشٍَف مز افهحراء، بف مهٚبٔح وإوٚءات،

وؿس ظِٔف افَقل بٖن  .ادحُؿ سؼتؾخرج مْف هذا افَك اد جر،تًروٝ افهحراء فِتٍ

بْٚه ادِؽ صٚه جٓٚن  «تٚج حمؾ»ؾٓذا  جٓؾ وشٍٚهٜ. افًٚمل وجد مـ ؽر صٕٚع فف،

 . «تٚج حمؾ»ؾُٔػ يقجد افُقن مـ ؽر صٕٚع وهق أؿقى وأصد مـ  وافبْٚؤون،
3-  :الدلقل ادطري 

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ٹٱٹٱُّٱ
 (٥٥ابللرة/ ) َّ خس  حس جس مخ جخ مح مججح

 ادِح افبحري ظذبٚ ؾراتٚ؟ ل ادٚءؾّـ ذا افذي حقَّ  مٚء ادىر يتُقن مـ بخٚرات افبحر،

؟ مـ ذا افذي محَِّٝ ؿدرُتف افسحٚب افدؿٔؼ همهًْٚ فتحِٜٔ ادٔٚ اجلق مـ ذا افذي أؿٚم ذم

ث ب٘مسٚـف ذم اجلبٚل، وجًِف أضْٕٚٚ مـ ادٔٚه؟ مـ ذا افذي صٚن مٔٚه إمىٚر مـ افتِق

 ثؿ مـ ذا افذي يقصؾ إفْٔٚ هذه ادٔٚه بٚفًٔقن وإهنٚر؟ ؾٚفثِٟ يذوب ؿِٔال ؿِٔال، ثِقجٚ؟

بٚفٌبٚر ؿدرة ادنبف افسحٚب ذم ومـ ذا افذي أورث  وٕتّتع بٕٚهنٚر وافسع. وٕحـ ٕؼبف،

افذي خِؼ هذا  ًٚػ،ظد وٓحسٚب، ثؿ إمىٚرهٚ ظِْٔٚ؟هق اهلل شبحٕٚف ت محؾ مٍٔٚه بٌر

 يَقل افنٚظر إردي: وافبؼ ذم ؽٍِٜ. افْيٚم ـِٓٚ فِبؼ،

 انمتؤں  ںیم  ااھجلای  ایگ وہں

 

 ولھکےن دے ےک الہبای  ایگ  وہں ۞

 
 ریمے آےن اک دصقم اس ےس وپوھچ

 

ا ایگ  وہں ۞  ںیم  وخد  آای  ںیہن،  ال ي 

اهلل تًٚػ ظـ ادَهقد افذي أتْٔٚ  شِق )أوؿًقين ذم متٚهٚت أمٚل، وظِِقين بٚفًِٛ،  

(. ؟افدٕٔٚ ٕجِف ُٝ ُٝ وأتِٔ  ؾِؿ آِت بٍْز، وفُْل محِِ

دمد فذة ادٚء ذم أوراق افنجر  ٓ يٚ فًِجٛ، ثؿ جًؾ اهلل تًٚػ هذا ادٚء ؽذاء فِنجر،

 أخنٚبف!ذم ثامره وٓ ذم وٓ 

- :الدلقل الشؿيس 

ذهبْٚ  ؾِق شٚظٜ، (9بقطٍٔتٓٚ ظذ مدار )تَقم  ،اهنٚر افنّس دائبٜ ذم ظِّٓٚ فٔال



َ قيدةَ الع َ شرحَ   83  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
تٍٔد  خلِٝ اخلزائـ وخقيٝ. ٕدؾع صىرا مـ ؾٚتقرة افْقر افذي يقؾره فْٚ افنّس،

 افًٚملَ  ٕيٚم افُٓربٚء يًدل مٚ يقؾر افدراشٚت أن مٚ تقؾره افنّس مـ افْقر ذم شٚظٜ واحدة،

ل اشتُِٓٓٚ افًٚمل ـِف ذم ؾٓؾ يسع أحدا أن يٗدي ؾٚتقرة افُٓربٚء افت ـِف ذم شْٜ واحدة.

افىبًٜ  ،/53)افدرة افٍردة ذح ؿهٔدة افزدة  ، هٔٓٚت وهٔٓٚت.ؾواًل ظـ ضقل افْٓٚر شٚظٜ واحدة

 (. إوػ

ثؿ إن افنّس مستّرة ذم ٕؼ افْقر مْذ آٓف افسْغ أو ـام يَقل ظِامء افىبًٜٔ: مْذ 

وٓ ،وٓ إػ افبسول أو افديزل، (Grease) دون احلٚجٜ إػ صحؿ مئٚت أٓف مـ افسْغ،

تْوٟ ؾٓل بّثٚبٜ افىبٚخ فْٚ،وإٕام هل دائبٜ ذم خدمتْٚ.إػ محِٓٚ إػ ورصٜ مـ افقرصٚت.

وظِّٓٚ افدائٛ مـ ؾّـ ذا افذي يقاصؾ ٕقرهٚ وحرارهتٚافٍقاـف واخلرضاوات وافزروع.

 ٚفَغ.ؾتبٚرك اهلل أحسـ اخلهق اهلل احلؼ شبحٕٚف وتًٚػ.خزإٜ افٌٔٛ؟!

مٚ أبًدهؿ ظـ إن افذيـ يًبدون افنّس،:«ادثْقي»يَقل مقٕٓٚ افرومل ذم 

يًبد هٗٓء افسٍٓٚء افىبٚخ دون ٜ فْٚ،خافذي شخر افنّس ضبٚهق إن اهلل تًٚػ افنًقر؟!

 ؾام أشٍٓف ومٚ أبًده مـ ادْىؼ.  إًذا اصتٌؾ ادخدوم بخدمٜ اخلٚدم، مسخرهٚ،

9- :الدلقل اجلوي 

ـام يدور ادرء  تدور إرض ظذ حمقرهٚ بًّدل أفػ مٔؾ ذم شٚظٜ، فٍالشٍٜ:يَقل ا

ويَتيض طٚهره أن  ويبَك اإلٕسٚن واحلٔقان ـِٓؿ ظذ إرض ذم أمـ وراحٜ، حقل افًُبٜ،

ومل حيهؾ  تهٚدم إجسٚم إرؤٜ بًوٓٚ ببًض مـ جراء دوراهنٚ هبذه افنظٜ افٍٚئَٜ،ت

ذ مُٕٚف رؽؿ هذه افنظٜ افٍٚئَٜ مـ ثامر ؿدرة اهلل تًٚػ. ؾ٘بَٚء ـؾ رء ظ رء مـ ذفؽ.

 ؾ٘ذا مل يُـ ذفؽ مـ ٕتٚئٟ افَدير احلُٔؿ شبحٕٚف ؾُٔػ حيهؾ ذفؽ يٚ ترى؟ 

3 ،-  :الدلقل الـومي واإلهلامي 

ؾّـ ذا افذي  يستَٔظ افًبٚد وإًٕٚم وافىٔقر وافسبٚع ـِٓٚ ذم افْٓٚر وتْٚم ذم افِٔؾ،

ومًيؿ شٚظٚت افْٓٚر فَِٔيٜ وافًّؾ؟ ؾّـ ذح هلٚ أن ئًش  مافِٔؾ فِْقأهلؿ هٗٓء أن 

ؾِق  ؾتًٔش افسبٚع ذم افٌٚبٚت وافًبٚد ذم افَرى واددن، ـؾ واحد ذم ٕىٚؿف وحدوده؟

ؾّـ ذا افذي شخر  خرجٝ افسبٚع مـ افٌٚبٚت إػ افَرى واددن خلرب افْيٚم ظذ رأشف،

هذه هل ؿقة اهلل افذي ذفؾ صًٚب ـؾ  ى مـ اإلٕسٚن!مع أن احلٔقان أؿق احلٔقإٚت فِبؼ؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   8  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َِّؿ افْحِٜ ٕيٚمٚ متَْٚ؟ وؾهؾ بغ افسبٚع وافًبٚد. أحد، وفَْٓٚ ـٔػ تًّؾ  ومـ ذا افذي ظ

وذم  ومـ ذا افذي ظِؿ افهٌٚر افبُٚء فبٔٚن حٚجٚهتؿ؟ وشخرهٚ دُِتٓٚ يًسقب؟ افًسؾ؟

َقة افٌٔبٜٔ هق اهلل تًٚػ. ؾقا أشٍك وافذي يِّؽ هذه اف أي ـِٜٔ تًِؿ افهٌر مس افثدي؟

ؽر يَر بٖن شٔٚرة تسر مـ ؽر ؿٚئد، وذهٛ يٗمـ بٖن افًٚمل يسر مـ  ٓ ظذ ؿٚس افْير،

 مسر  وؿٚئد فف! 

5- :الدلقل ادـامي 

يَع هذا افٍْدق ذم و ،«ؾْدق اهلٚصّل»اشّف  ـْٝ ذم ؾْدق ظتٔؼ ذم بٔٝ ادَدس،

بٔٝ ادَدس افَديّٜ مـ افدور افثٚفٞ أو افرابع  وُترى ؿل،إحدى أزؿٜ أشقاق ادسجد إ

يتْٚول ؾٔف ٕزٓء افٍْدق افنٖي  وظذ افدور إخر مىًؿ افٍْدق، رائًٜ،ذم صقرة 

وصٚحبل افنٔخ وشٔؿ خٚن احلٔدرآبٚدي ثؿ إمريُل ٕتْٚول  ٝ إٔٚؾجِس وافٍىقر.

 أن أدس حلٔتؽ احلّراء؟ وؿٚل: هؾ تسّح يل وجِس مًل، إذ ؿدم رجؾ أبٔض، افٍىقر،

مل أؿدم بٔٝ ادَدس إٓ ٕجؾ أن هذه  ثؿ ؿٚل يل: ؾَِٝ: فؽ ذفؽ. ؾ٘هنٚ تًجبْل ـثرا؟

ؾَِٝ  وأمٚ إٔٚ ؾال أؤمـ بديـ مـ إديٚن. ادديْٜ مَدشٜ ظْد ادسِّغ وافٔٓقد وافْهٚرى،

 ؾَِٝ: ًٕؿ. ؾٖجٚب: ؾَِٝ فف: هؾ ترى رؤيٚ؟ ًٕؿ. :تٗمـ بديـ مـ إديٚن؟ ؿٚل ٓ فف:

أو  ؾتٍٚجٖ بٚفسٍر، ؾّثال رأيٝ ذم ادْٚم إٔؽ تِبس احلذاء، أو ٓ؟وتًبره هؾ يتحَؼ تٖويِف 

ؾًِّٝ أن هذا تٖويؾ  ؾتًروٝ فِنؿٜ؟ رأيٝ ذم ادْٚم أن ثٔٚبؽ تًروٝ فِحريؼ،

ـٔػ رأيٝ مٚ حيدث ذم ادستَبؾ ؿبؾ وؿقظف  رؤيٚك؟ ؾٖجٚب: ـثرا مٚ حيدث ذفؽ. ؾَِٝ:

ؾًِؿ أن اهلل تًٚػ ووع  مـ افرؤيٚ إذا مل يُـ ثّٜ ٕيٚم إهلل ؽٚئٛ ظـ إٕيٚر؟ ب٘صٚرات

ؾَٚل افرجؾ إبٔض مًسؾٚ: ؿد  وأراك صىرا مْٓٚ ذم إصٚرات. ٚ مـ ذي ؿبؾ،ٚ متًَْ ٕيٚمً 

 .، ودظٕٚٚ إحبٚب فِجقفٜ ذم مديْٜ بٔٝ ادَدسثؿ إَىع افُالم ؾّٓٝ افديـ ووظٔتف.

 .احلٔدرآبٚدي إمريُل ٞ بقشٚضٜ مـ افنٔخ وشٔؿ خٚنوحتدثٝ مًف هذا احلدي

6- :الدلقل الروحي 

ؾٓذه افروح مدبرة فِبدن، و ٕٓراهٚ،  افبدن اإلٕسٚين ذم حٚجٜ إػ افروح ذم تدبره،

ؾٚهلل شبحٕٚف تًٚػ بّْزفٜ افروح ذم  تتهػ بٚحلّرة أو افبٔٚض أو افىقل أو افًرض، وٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   85  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يتهػ بهٍٚت افبدن، ـذفؽ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ٓ وح ٓؾُام أن افر تدبر افُقن ـِف،

 يتهػ بهٍٚت اخلِؼ. 

 «ظِقم افَرآن» وشٚق ـتٚب أفػ أهؾ افًِؿ وؽرهؿ مـ ادثٍَغ رشٚئؾ وـتبٚ،
بًض إدفٜ ظذ  فقحٔد افديـ خٚن، «افًِؿ يتحدى»فِنٔخ صّس احلؼ إؾٌٚين، وـتٚب 

 خرى وبًض افتٍٚشر. ـام اشتٍدٕٚ مـ ـتٛ أ ذفؽ ممٚ شَْٚه هْٚ،

 ٕرى اهلل تًٚػ إذا ـٚن مقجقدا؟ مٚ فْٚ ٓ إيراد:

ؾٚفٍالشٍٜ يَرون بٚفروح، وٕيريٜ آرتَٚء،  يستِزم افرؤيٜ، ( افقجقد ٓ) اجلواب:

اهلٚئٔدروجغ ذم ادٚء، وافَقة اجلٚذبٜ ذم ووؿٕٚقن افتجٚذب ذم إجسٚم، وإوـسٔجـ 

وؿس  ٕنًر بف، ُْٕره وٓ ٕراه وٓ فقجع ذم إظوٚء ٓوا ٕرى صٔئٚ مـ ذفؽ. وٓ إرض،

ـام أن ادذوؿٚت وادنّقمٚت خٚرجٜ ظـ  ظِٔف أن اهلل تًٚػ وراء ٕىٚق ادحسقس ذم افُقن،

ًٕؿ فف أن يدرك وجقده  بؾ يًجز افًَؾ أن يدرك ذات اهلل تًٚػ حؼ اإلدراك، دائرة افرؤيٜ،

 شبحٕٚف.

 ؿٚل افنٚظر إردي:

   س ےن، وہ لقع ںیم  س حر  آےئیک لقع اطع  

 ھجمس یشخب ےہ  س ےن ،وہ ھجمس ںیم  س حر  آےئ

َـّ بٚفًَؾ، ُؾ مـ رزق افًَؾ؟( )ـٔػ حيقي افًَُؾ مـ م ََ  ـٔػ ُيً

وؿد هدأت  تقاصِٝ اإليرادات وإجقبٜ ظْٓٚ ؿديام ظذ ظٓد افنٔقظٜٔ وآجتامظٜٔ.

ظذ ذفؽ، و يَٓر اهلل تًٚػ افبٚضؾ ـِف بٍوِف  ثقرة افنٔقظٔغ وآجتامظٔغ افٔقم واحلّد هلل

 ئٌْف ـتٚب ذم جمِدات.  وأمٚ افًْٔد ؾال وافًٚؿؾ ئٍُف ذفؽ، وُٕتٍل بام ؿِْٚ، وـرمف.

افؼح »ذم  ةوافنٔخ شًٔد ؾقد (،9/333) «مٍٚتٔح افٌٔٛ»شٚق اإلمٚم افرازي ذم 

اإلمٚم افنٚؾًل و ( بًض افَهص ادّتًٜ حدثٝ فإلمٚم أيب حٍْٜٔ و/9) «افُبر

 :مْٓٚ مٚ يع اإلمٚم أمحد واإلمٚم مٚفؽ رمحٓؿ اهلل ؾٔام خيص وجقد افبٚري شبحٕٚف،

- ؾبْٔام  ،ـٚن أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل شٍٔٚ ظذ افدهريٜ، وـٕٚقا يْتٓزون افٍرصٜ فَٔتِقه

بقين هق يقمٚ ذم مسجده ؿٚظد إذ هجؿ ظِٔف مجٚظٜ بسٔقف مسِقفٜ ومهقا بَتِف ؾَٚل هلؿ: أجٔ

ظـ مسٖفٜ ثؿ اؾًِقا مٚ صئتؿ، ؾَٚفقا فف هٚت، ؾَٚل: مٚ تَقفقن ذم رجؾ يَقل فُؿ: إين 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   86  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رأيٝ شٍْٜٔ دمري مستقيٜ فٔس هلٚ مالح جيرهيٚ وٓ متًٓد يدؾًٓٚ هؾ جيقز ذفؽ ذم افًَؾ؟ 

ْٜ إذا مل جيز ذم افًَؾ شٍٔ !ؿٚفقا: ٓ، هذا رء ٓ يَبِف افًَؾ؟ ؾَٚل أبق حٍْٜٔ: يٚ شبحٚن اهلل

ؾُٔػ جيقز ؿٔٚم هذه افدٕٔٚ ظذ اختالف  دمري ذم افبحر مستقيٜ مـ ؽر متًٓد وٓ جمرٍ 

أحقاهلٚ وتٌر أظامهلٚ وشًٜ أضراؾٓٚ وتبٚيـ أـْٚؾٓٚ مـ ؽر صٕٚع وحٚؾظ؟ ؾبُقا مجًٔٚ 

 وؿٚفقا: صدؿٝ وأؽّدوا شٔقؾٓؿ وتٚبقا. 

؟ ؾَٚل: ورؿٜ افٍرصٚد شٖفقا افنٚؾًل ريض اهلل ظْف مٚ افدفٔؾ ظذ وجقد افهٕٚع -9

ؾتٖـِٓٚ دودة افَز ؾٔخرج  ضًّٓٚ وفقهنٚ ورحيٓٚ وضبًٓٚ واحد ظْدـؿ؟ ؿٚفقا: ًٕؿ، ؿٚل:

وافنٚة ؾٔخرج مْٓٚ افبًر، و يٖـِٓٚ افيبٚء  ،مْٓٚ اإلبريسؿ، وافْحؾ ؾٔخرج مْٓٚ افًسؾ

ؾّـ افذي جًؾ هذه إصٔٚء ـذفؽ مع أن افىبع واحد؟  ،ؾًَْٔد ذم ٕقاؾجٓٚ ادسؽ

 ٚشتحسْقا مْف ذفؽ وأشِّقا ظذ يده وـٚن ظددهؿ شبًٜ ظؼ. ؾ

ؽ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ريض اهلل ظْف ظذ وجقد افبٚري شبحٕٚف بًَِٜ حهْٜٔ متسَّ  -3

مِسٚء ٓ ؾرجٜ ؾٔٓٚ طٚهرهٚ ـٚفٍوٜ ادذابٜ وبٚضْٓٚ ـٚفذهٛ اإلبريز، ثؿ إنَٝ اجلدران 

 افٍٚظؾ.وخرج مـ افًَِٜ حٔقان شّٔع بهر ؾال بد مـ 

  ِٜ َٜ  ظْك بٚفًَِ  .افٍرَخ  وبٚحلٔقانِ  افبٔو

-  َمٚفؽ ظـ صقاهد افَدرة، ؾٚشتدل بٚختالف  وشٖل هٚرون افرصٔد اإلمٚم

ؾٓذا صقتف مجٔؾ يستٓقي افسٚمع، و ذاك صقتف  إصقات وتردد افٌْامت وتٍٚوت افٌِٚت.

 ، صح أن اهلل تًٚػ ٓأفٔس ذفؽ مـ صْع افًِٔؿ اخلبر؟ حَٚ خمٔػ أو ؾٚشد يٍْر مْف ادرء.

يرى احلديد وادِح وافسُر و اجلص وؽرهٚ ذم جسد اإلٕسٚن مع إٔف منتّؾ  ـام ٓ يرى،

 . ظْد إضبٚء اجلدد ظِٔف


 

   9- . ٍُ َء ِوثْنُ  َوََل ََشْ
 

افَهد هبذه اجلِّٜ ٍٕل ادنٚهبٜ، ؾّـ افْٚس مـ ينب ف ذات افبٚرئ بٌره، ومْٓؿ مـ 

 (53-56)افٍرق بغ افٍرق، ص ي بهٍٚت ؽره شبحٕٚف.ينب ف صٍٚت افبٚر

ـام إٔف ردٌّ ظذ افُرامٜٔ وؽالة افرواؾض وافٔٓقد أيًوٚ، ممـ وصٍقا اهلل تًٚػ بٚجلسؿ، 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   87  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ذح افىحٚويٜ، فَِٚيض إشامظٔؾ بـ ردٌّ ظذ افْهٚرى أيًوٚ، افذيـ يًتزون اهلل تًٚػ جقهًرا.  قؾٓ

 (إبراهٔؿ افنٔبٚين احلٍْل، ص

  أفعاله: وأ ،صػاته وأ ،مثل هلل تعاىل يف ذاته ال

ٓ مثؾ هلل تًٚػ ذم ذاتف أو صٍٚتف أو أؾًٚفف، ؾِٔس بكه وشًّف مثؾ بك ادخِقق أو 

 مهىه جه ين  ٱُّٱشًّف، ؾٚهلل تًٚػ مزأ مـ منٚهبٜ اخلِؼ وممٚثِتف ظذ اإلضالق، ؿٚل تًٚػ:

(٤٤)الشِرى/  َّ) حي جي  يه
فسّع وافبك واحلٔٚة وافَدرة ؾال يتجٚوز آصساَك افٍِيل، وأمٚ اتهٚف ادخِقق بٚ

َـّ اهلل تًٚػ بف ظِٔف، وأمٚ صٍٚت اهلل تًٚػ ؾٖزفٜٔ أبديٜ  ؾهٍٚت ادخِقق هذه حٚدثٜ، ممٚ م

ؿٚئّٜ بٚفذات. وافًٚمل ـِف جمّقظٜ اجلقاهر وإجسٚم و إظراض، وتًٚػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقا 

  ـبرا.

افًز ومـ واؾَف: يْبٌل أن ٕثبٝ افهٍٚت اإلجيٚبٜٔ هلل تًٚػ  يَقل افنٔخ ابـ أيب

 بٚفتٍهٔؾ، وٕستّسؽ ذم افهٍٚت افسِبٜٔ بٚإلمجٚل.

َٕقل: ومَهقده مـ هذا افُالم تٖئٔد مٚ يَقفف افسٍِٜٔ مـ إثبٚت افٔديـ وافًْٔغ 

، إذ هؿ بًّْك آشتَرار وؽرهٚ هلل تًٚػ وافرد ظذ إصٚظرةوافَدم وافْزول وآشتقاء 

يَقفقن: إن اهلل فٔس بجسؿ، وٓ جقهر، وٓ ظرض، وؽرهٚ. وٕحـ َٕقل: مَهقد 

إصٚظرة تْزيف اهلل تًٚػ ظـ اجلسّٜٔ وظقاروٓٚ مع افرد ظذ افٍرق افبٚضِٜ. وذـر افهٍٚت 

ا ظذ افٍرق افوٚفٜ ضريُؼ افَرآن افُريؿ . ؿٚل تًٚػ ذم شقرة اإلخالص:  افسِبٜٔ هلل تًٚػ رد 

، (٤٤الشِرى/ ) َّ مه جه ين ٱُّٱ، وؿٚل:(اإلخالص) َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱ

 حط مض خض  حض جض مص خص ُّٱ وؿٚل:(. ٦اجلي/ ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱوؿٚل:

وإن ؿِْٚ : فٔس فف وفد وٓ بْٝ، ؾٓذا رد ؿقل ادؼـغ، حٔٞ  (مريه) َّ مغ جغ مع جع مظ

 (.٤٬الزخرف/ ) َّهت مت خت حت جت  هب مب ُّٱؿٚل تًٚػ:

ا: «المء» تعريف   لغة  واصطالح 

افقء ظْد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ هق ادقجقد، وأمٚ ادًتزفٜ وأهؾ افٌِٜ ؾٔىِؼ افقء 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   88  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ظذ ـؾ مٚ يتهقر،وخيز ظْف، أي: مٚ صح أن ُيًِؿ وخُيز ظْف. أي: ينّؾ ادًدوم ادُّـ. 

 ․66د إٍٕٜٔ وافتًريٍٚت افدؿَٜٔ، ص واحلدو. 93، افبَرة:/53. وتٍسر افبٔوٚوي 38/9)ـنٚف اصىالحٚت افٍْقن 

 (3وإصٚرات ادرام ، ص

 أي: مًدوًمٚ. (٫٥)يس/  َّ مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱيتّسؽ ادًتزفٜ بَقفف تًٚػ: 

وهذا آختالف ؽر ؿقي، وحٚول بًض إصٚظرة افتقؾٔؼ بْٔٓام، وذفؽ أن افقء 

أو يقجد ذم احلٚل أو  ظْدٕٚ بًّْك ادقجقد ذم زمـ مـ إزمٚن، أي: مٚ وجد ذم ادٚيض

آشتَبٚل، ويَقل ادًتزفٜ: افقء بًّْك ادًدوم، افذي مـ صٖٕف أن يقجد ٓحَٚ، ؾحِّقا 

   ظذ ادًدوم، وؿِْٚ: ادراد بف ادقجقد ذم زمٚن مـ إزمْٜ. ﴾ مغ جغ مع ﴿ )صٔئٚ( ذم ؿقفف:

 عذ اهلل تعاىل؟:  «يشء»هل يصح إصالق 

، وفُـ ٓ ـٕٚصٔٚء، ظذ دأب افسِػ ذم افتٖويؾ، ظذ اهلل تًٚػ «رء»يهح إضالق 

ظذ  «رء»ؾَْقل: اهلل رء ٓ ـًٚمٜ إصٔٚء، خالًؾٚ فِجّٜٓٔ؛ ٕهنؿ ؿٚفقا: ٓ جيقز إضالق 

  اهلل تًٚػ.

  أدلة اجلفؿقة واجلواب عـفا:

 ظذ اهلل تًٚػ.  «افقء»افدفٔؾ إول: مل يرد هذا اإلضالق. أی: مل تىِؼ افؼيًٜ 

قاب ظْف: جٚء إضالق افقء ظذ اهلل تًٚػ، وإن مل يُـ مـ إشامء احلسْك، اجل

 َّ  رن مم ام يل ىل ُّٱوافقء بًّْك ادقجقد، ؾٔهح إضالؿف ظِٔف، وٕن ؿقفف تًٚػ:
يزر إضالؿف ظِٔف؛ ٕن إصؾ ذم آشتثْٚء أن يُقن متهال، ٓ مَْىًٚ. ؾ٘ذا  (٫٫)املصص/ 

اهللَ تًٚػ أيوٚ، ؾٔهح آشتثْٚء ادتهؾ، أي:  «رء»ِّٜ ـٚن آتهٚل هق إصؾ، صِّٝ ـ

  ادقجقدات ـِٓٚ شقى ذات اهلل تًٚػ شتٍْك.

ؾِق صّؾ افقُء ذات اهلل تًٚػ  (٥٣)ابللرة/  َّ رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱافدفٔؾ افثٚين:

أي: ظِی اهلل ؿديٌر. وؽر خٍٚف أن اهلل تًٚػ ؿٚدر ظذ  َّ رن مم  ام يل ىل مل ٱُّٱٱـٚن ادًْك

إصٔٚء ٓ ظذ ٍٕسف، حتك يِزم إؾْٚء اهلل تًٚػ ٍٕسف، ًٕقذ بٚهلل مـ  أن يَْص اهلل تًٚػ ٍٕسف، 

  ه.ـام يَْص ؽر

اجلقاب: افقء بًّْك ادخِقق هْٚ، أي اهلل ؿٚدر ظذ ـؾ خمِقق، و افقء مهدر صٚء 

ل فٍِٚظؾ ـٚن يقء، وادهدر يبْك فٍِٚظؾ حْٔٚ وفًٍِّقل حْٔٚ آخر، ؾ٘ذا محِْٚ ظذ ادبْ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   89  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بًّْك افنٚئل)ادريد(، ويهح إضالؿف ظذ اهلل تًٚػ ذم هذا ادًْك، وإذا محِْٚه ظذ ادبْل 

فًٍِّقل، ـٚن افقء بًّْك ادقء، وافقء ذم أيٜ ادذـقرة بًّْك ادقء، ٕحق ؿقفف 

ِد/  َّ حم جم هل مل خل ٱُّٱتًٚػ:  ؛ ؾ٘ن افقء بًّْك ادقء، مثؾ اجلّٜٓٔ بٚفقء(٤٥)َ

 بًّْك ادقء، وٕحـ َٕقل هق بًّْك افنٚئل، مبْٔٚ فٍِٚظؾ.

. يَقل اجلّٜٓٔ: مثؾ ادثؾ هق ظْٔف، ؾّثال فٔس مثؾ َّمه جه ين  ُّٱافدفٔؾ افثٚفٞ: 

أي: َّٱمه جه ين  ُّٱمثؾ زيد، ؾٓٛ أن ظّرا مثؾ زيد، ؾزيد مثؾ ظّرو. تَقل اجلّٜٓٔ: 

 : فٔس هق صًٔئٚ.لفٔس مثؾ مثِِف رء. يًْ

ٱفُٚف ذم ؿقفف:اجلقاب ظْف: ا زائدة وفِّبٚفٌٜ ظْد اجلّٓقر، وٓ  َّمه جه ينُّ

 ظذ ؽره أيًوٚ.  «مثؾ ادثؾ»يهح افَقل بٖن مثؾ ادثؾ هق ظْٔف، بؾ يىِؼ 

ؿٚفقا: وحيتّؾ أن يُقن افُٚف ؾٔف زيٚدة ـام يَقل ذم افُالم: »ؿٚل اإلمٚم افبَٔٓل: 

-ؾ افًْدم، ومًْٚه: مثؾ افًْدم ـِّْل ؾالن بِسٚن ـّثؾ افسْٚن، وهلذه اجلٚريٜ بْٚن ـّث

َْْدُم َدم إََخَقيـ ًَ . وؿد ؿٔؾ: افًرب إذا أرادت افتٖـٔد ذم إثبٚت افتنبٔف ـررت حرف -اف

افتنبٔف، ؾَٚفٝ: هذا ـُٓذا... ؾِام أراد اهلل شبحٕٚف أن يٍْل افتنبٔف ظذ آـد مٚ يُقن مـ 

ش. ك يُقن افٍْل مٗـدا ظذ ادبٚفٌٜافٍْل مجع ذم ؿراءتْٚ بغ حرف افتنبٔف، واشؿ افتنبٔف حت

 (966)إشامء وافهٍٚت فِبَٔٓل، ص 

  زائدتٚن فِتٖـٔد. َّمه جه ينُّٱ ؾٚفُٚف وادثؾ ذم ؿقفف:

بًّْك افنٚئل، ؿٚل ثٚبٝ يَقل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ:إضالق افقء ظذ اهلل تًٚػ  

( تٍسره:(٤٬)األًعام/  َّمم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱتًٚػ:
ٍ
ء  اهللُ.  ، ؾَقفف )َرْ

حٔٞ أضِؼ افقء ظذ اهلل  (٫٫)املصص/  َّ رن مم ام يل ىل ٱُّٱومثِف ؿقفف تًٚػ:

تًٚػ، ٕن ادستثْك مـ جْس ادستثْك مْف، ؾٚدًْك: ـؾ رء هٚفؽ إٓ افقء افذي هق اهلل، 

 ؾٓق فٔس هبٚفؽ.

. وذم (39)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش. ـٚن اهلل ومل يُـ رء ؽره»وذم احلديٞ افْبقي: 

 (5999)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: . شٓ رء أؽر مـ اهلل»ديٞ آخر: ح

  ظذ اهلل تًٚػ. «افقء»أضِؼ احلديثٚن 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   93  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : «أشقاء»وجه مـع رصف 

ٓ يْكف، وإن مل يقجد ؾٔف أشبٚب ظدم إٓكاف، ٕن  «أصٔٚء»جيّع ظذ  «رء»

وإؾًٚل وإؿقال . «ؿقل»مجع  «أؿقال»، و«ؾًؾ»مجع  «أؾًٚل»ـّثؾ  «رء»مجع  «إصٔٚء»

ٕحق أيًوٚ مْكؾٜ؟ وهل ٓ تْكف دائام،  «إصٔٚء»وإرواح ـِٓٚ مْكؾٜ، ؾٓال ـٕٚٝ 

(٤٣٤)املائدة/  َّ مت خت  حت جت ٱُّٱؿقفف تًٚػ:
وظِِقا مْع إكاؾٓٚ بقجقه، وافقجف إظؿ هق افتنٚبف بًدم إٓكاف، ؾ٘ن أصٔٚء 

ٝ إصٔٚء مٕٗثٜ، وإٕام هق مجع رء، وفُـ ، وفٔس«أمحر»مٕٗٞ  «محراء»ظذ زٕٜ محراء، و

 مب ُّٱوردت مكوؾٜ ذم ؿقفف تًٚػ: «ظرؾٚت»مًْقا سؾف دنٚهبتٓٚ مٚ ٓ يْكف، مثؾ 
وافيٚهر إٔف ؽر مْكف، فًِِّٜٔ وافتٖٕٔٞ محال ظذ (، ٤٬٫)ابللرة/  َّ يب  ىب نب

 نت  ٱُّٱف تًٚػ: افبًَٜ، ثؿ إن افَرآن افُريؿ أضِؼ أشامء إمٚــ ؽر مْكؾٜ، ٕحق ؿقف
ِشف/  َّ مث زث رث يت  ىت ٓٚ بٚدسِامت. وهذا مٚ يىِؼ ٓفنب «ظرؾٚت»وإٕام سؾقا  ،(٬٬)ي

  ظِٔف ادْكف أو ؽر ادْكف ٕجؾ ادنٚهبٜ.

ثالثٜ مذاهٛ منٓقرة ذم مْع سف  «إظراب افَرآن»وحُك حمل افديـ درويش ذم 

د خٚض ظِامء افٌِٜ وافْحق ذم شبٛ أصٔٚء: ممْقظٜ مـ افكف، وؿ»، وؾٔام يع ٕهف: «أصٔٚء»

 مًْٓٚ، ويتِخص مٚ أوردوه ذم ادذاهٛ أتٜٔ:

-  ٕٖٞٔمذهٛ شٔبقيف واخلِٔؾ ومجٓقر افبكيغ: أهنٚ مًْٝ مـ افكف ٕفػ افت

بقزن ؾًالء، ؾَدمٝ افالم ظذ إفػ ش صٔئٚء»وإصؾ ش رء»ادّدودة، وهل اشؿ مجع فـ 

 فػ.ـراهٜٔ اجتامع مهزتغ بْٔٓام أ

ُٛ بٖٕف مل يِزم مْف رٌء ؽُر افَِٛ، وافَِٛ   ح هذا ادذه ر ادهقن: وُرج  )ؿٚل ذم افدُّ

 ذم فسٚهنؿ ـثر.(

، ؾِام اجتًّٝ شأصٔئٚء»وأصِٓٚ ش رء»مذهٛ افٍّراء: وهق أن أصٔٚء مجع فـ  -9

 مهزتٚن بْٔٓام أفػ حذؾقا اهلّزة إوػ ختٍٍٔٚ.

أن وزن أصٔٚء: أؾًٚل، وإٕام مًْقا سؾف  مذهٛ افُسٚئل: ذهٛ افُسٚئل إػ -3

 تنبٔٓٚ فف بام ذم آخره أفػ افتٖٕٔٞ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   9  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)إظراب افَرآن  وهْٚك مذاهٛ أخرى أضبْٚ ظْٓٚ ٕهنٚ ٓ خترج ظـ هذه افٍحقى.

 (3، ادٚئدة:/3-3وفِتٍهٔؾ راجع: افدر ادهقن  .9/33فِدرويش 

 

 
 

َء ُيْعِجُزُه . -3    َوََل ََشْ
  

 افَدرة. افًجز ود

  اهلل تعاىل قادر عذ كل يشء وال يعجزه يشء:

اجلٓؾ.  -9افوًػ، ؾال يَدر ظذ افًّؾ. -وافًجز ظـ إمر يرجع إػ صٔئغ: 

ْٓام، ؾٓقؿٚدر ظذ ـؾ رء، وحمٔط بُؾ رء ظِام. ٓ خيرج رء مـ ظِّف ظواهلل تًٚػ مْزه 

 َّ هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي ٱُّٱوؿدرتف، ؿٚل تًٚػ:
(٧٧)فاطر/ 

(٤٥)امطالق/  َّ هش مش هس مس هث مث هت ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
(٤٣٬)ابللرة/  َّ هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱوؿٚل تًٚػ:

واجلدير بٚفذـر هْٚ أن افَرآن افُريؿ حٔٞ ٍٕك ظـ اهلل تًٚػ صٔئٚ ؾِٔس ادراد بف 

 تًٚػ ؛ بؾ إثبٚت وده ظذ وجف افُامل، ـام ذم هذه أيٜ افتل ٍٕٝ ظـ اهللؾحسٛ افٍْل

افًجز وافَهد إثبٚت ـامل افًِؿ وـامل افَدرة فف شبحٕٚف؛ ٕن افًجز إمٚ بسبٛ اجلٓؾ أو 

حٔٞ أثبٝ فف ـامل احلٔٚة  َّمب خب حب جب هئُّبسبٛ افوًػ، وـام ذم ؿقفف تًٚػ: 

ٔف إثبٚت ـامل افَدرة فف ؾٍ (٥٨٨)ابللرة/  .َّمك لك خك  ُّٱٱوـامل افَٔقمٜٔ. وؿقفف تًٚػ

 ؾٔف إثبٚت ـامل افًدل هلل تًٚػ.( ٧٬)الكُف/  َّ رن مم ام يل ٱُّٱشبحٕٚف، وؿقفف: 

 
 

 - . َغْْيُُه َ  َوََل إَِله
  

َّٓ »بًّْك  «ؽر»مرؾقٌع، ٕن  «ٓ إفف ؽره»ذم  «ؽره»ؿقفف:  ، وهق اشتثْٚء مٍرغ؛ «إ

ؿ حيذف ؾٔف ادستثْك مْف. أي ٓ إفف ممُـ إٓ اهلل. ؾٍِظ اجلالفٜ بدل مـ افوّر ذم )ممُـ(، ث

، ؾخالصٜ افْص: ٓ مًبقد بحؼ ممُـ إٓ اهلل. وذهٛ ـثر مـ «ؽر»طٓر رؾع ادستثْك ظذ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   99  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
حٚصٜٔ ابـ إمر ظِی إحتٚف ادريد ذح »وفُـ ذم  «.ٓ»ذم خز «مقجقد»افْٚس إػ حذف 

ر )ص: «جقهرة افتقحٔد ًٓ مـ  «ممُـ»( ُؿد  خًزا. وهق إٕسٛ؛ ؾٕ٘ف  «مقجقد»بد

ن مًبقد شقى اهلل تًٚػ، وفؽ أن تَقل مـ ؽر تَٔد بَقإغ افْحٚة يتوّـ ٍٕل إمُٚ

  خزهٚ. «ؽره»اشّٓٚ، و «إفف»فٍْل اجلْس، و  «ٓ»وتَديراهتؿ: 

  وشبؼ تٍهٔؾ افُالم ظذ تقحٔد اهلل تًٚػ.

  ال معبود إال اهلل:

حُك اهلل تًٚػ ذم شقرة إظراف دظقة ٕقح وهقد وصٚفح وصًٔٛ ظِٔٓؿ افسالم 

(٨٬)األعراف/  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱقفف: بَ
(٤٩٦)ابللرة/  َّ جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل ُّٱوؿٚل تًٚػ: 
 َّ ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

(٥٨)األًبياء/
 :«إله»حتؼقق لػظة 

أو  اإلفف بًّْك ادٖفقه، ـٚفُتٚب بًّْك ادُتقب، واإلفف فٌٜ هق ادًبقد بحؼ ـٚن

(٥٦)اجلاثية/  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ ؿٚل تًٚػ: بٌره.
(٪٤٤)املؤوٌِن/  َّمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ:وؿٚل تًٚػ

 ؟اؾٚإلفف بًّْك ادًبقد، ؾ٘ن ؿٔؾ: مل يُـ ذم إزل ظٚبد ؾُٔػ ـٚن مًبقد

ٍٕل  ؿِْٚ: إن اهلل تًٚػ مستحؼ فًِبٚدة مـ إزل، ؾًدم وجقد ظٚبد ذم إزل ٓيستِزم

ادًبقد »بٕٚفػ افالم بًّْك:  «اإلفف»، وفٍيٜ «اهلل»اشتحَٚق اهلل تًٚػ افًبٚدة؛ ٕن فٍيٜ 

اشؿ خٚص  «اهلل»وفٍيٜ  «اإلفف»ظٚم، وفٍيٜ  «إفف». ؾٍِيٜ «ادستحؼ فًِبٚدة بحؼ»، أو«بحؼ

  بٚفبٚرئ تًٚػ.

: َظَبَد.  ًٜ ّٔ ًٜ وُأُفقِه ًٜ وُأُفقه  أَفف يَٖفف )ف( إٓه

(٥٫)الرعد/  َّ مب هئ مئ هي مي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: )تٚج افًروس( ف: أي شُـ إفٔف.أفَِف إفٔ
  ـ ؿِٛ ادرء حغ يًبد اهلل تًٚػ.ئيىّ :أي

تف، وآختالف ذم حٚر افًَؾ ذم ذات اهلل تًٚػ وصٍٚ :أي ،أفِف يَٖفف )س( َأهَلًٚ: حترَّ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   93  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  صٍٚت افبٚري دفٔؾ ظذ أن إدراـٓٚ ؽر يسر.

  يَقل افنٚظر إردي:

 وت دل ںیم وت آات ےہ ، ھجمس ںیم ںیہن آات

 

 

۞سپ اجن ایگ ںیم ریتی اچہپن  یہی ےہ 

 )تٍْذ إػ ؿِبل وٓ أشتقظبؽ، ؾًرؾٝ أن هذه ظالمتؽ(  

 مـ ٓه يِقه، ؾِف مًْٔٚن: «اإلفف»ؾ٘ن ـٚن 

- :ىي مي خي  حي جي ٱُّٱاحتجٛ. أي: ظـ إبهٚر، ـام جٚء ذم افتْزيؾ 
(٤٣٦)األًعام/  َّيي
ارتٍع، أي: أن ذات اهلل تًٚػ وراء وراء افًَؾ وافٍٓؿ. وهق أجؾ مـ أن ُيدرك أو  -9

  حُيٚط بف.

ه افدـتقر/حمّد أمحد ـًْٚن ذم ينّؾ ادًبقد بحؼ وبٌره، وردَّ  -ظذ ادنٓقر -اإلفف

، وؿٚل: اإلفف ٓ يىِؼ إٓ ظذ ادًبقد بحؼ. وافدفٔؾ ظِٔف «جٚمع افميل ذح بدء إمٚيل»

أي: فق ـٚن ؾٔٓام مًبقد حؼ شقی  ،(٥٥)األًبياء/  َّجض مص خص حص مس خس حس ُّٱتًٚػ:ؿقفف 

 خم ُّاهلل فٍسدتٚ. وظز افَرآن افُريؿ مٚ اختذه ادؼـقن مـ أفف بٚختٚذ أهلٜ، ؾَٚل: 
اختذه إهلٚ مـ ؽر مزر،  (٧٦)امفركان/  َّ مف خف حف جف  مغ  ُّٱ (٧٪)األًعام/  َّ ىم مم

  وفٔس إهلٚ ذم افقاؿع.

 





  5-.اٍء َُ  كَِدْيٌه باَِل ابِْجَداٍء َدائٌِه باَِل اًِْج
 اهلل سبحاكه أزيل بذاته وصػاته:

افَديؿ: إول بال ابتداء وأخر بال هنٚيٜ. وـؾ رء ذاتف أول فف، وفُـ فٔس فذاتف 

ابتداء وٓ هنٚيٜ. وـؾ رء فف آخر، وفٔس فذاتف آخر وهنٚيٜ، ٕن ـؾ مٚ شقى ذات اهلل 

دم: هق افدوام مـ »ؿٚل ذم فقامع افبْٔٚت: ٍن، وٓ بَٚء إٓ هلل شبحٕٚف وتًٚػ. وصٍٚتف ؾٚ َِ اف

وادسٚمرة،  ․37وحتٍٜ ادريد، ص ․9وإير: هتذيٛ ذح افسْقشٜٔ، ص ․96)فقامع افبْٔٚت، صش.إزل إػ إبد

 (5ص

ؿ ذم افَديؿ واظِؿ أن هل»وشٚق اإلمٚم افبٔجقري ذم افَديؿ وإزيل ثالثٜ أؿقال ؾَٚل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   9  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإزيل ثالثٜ أؿقال: إول: أن افَديؿ هق ادقجقد افذي ٓ ابتداء فقجقده، وإزيل مٚ ٓ 

ٚ، ؾُؾ ؿديؿ أزيل، وٓ ظُس. وافثٚين: أن افَديؿ هق افَٚئؿ بٍْسف  أول فف ظدمٔٚ أو وجقدي 

ٌره، وهذا هق افذي ٓ أول فقجقده، وإزيل مٚ ٓ أول فف ظدمٔٚ أو وجقديٚ ؿٚئام بٍْسف أو ب

افثٚفٞ: أن ـال مْٓام مٚ ٓ أول فف ظدمٔٚ أو وجقديٚ ؿٚئام بٍْسف  ․افذي يٍٓؿ مـ ـالم افسًد

 (9وإير: ذح افهٚوي ظِی جقهرة افتقحٔد، ص ․38)حتٍٜ ادريد، ص ش.أوٓ وظذ هذا ؾٓام مسادؾٚن

(٦)احلديد/  َّ مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق ُّٱؿٚل تًٚػ:
افِٓؿ إٔٝ إول ؾِٔس ؿبِؽ رء وإٔٝ أخر »هلل ظِٔف وشِؿ: ا وؿٚل افْبل صذ

 (888)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش. ؾِٔس بًدك رء

يَقل افًالمٜ افَقٕقي: افَديؿ ِمـ: َؿُدم افقُء، وهق مٚ مٙ ظِٔف زمٌٚن ضقيٌؾ، وهذا 

عنه أن يل« بال إتٓٚء». ثؿ ؿٚل: «بال ابتداء»ادًْك ؽر مراد ذم حؼ افبٚرئ، ؾٖـده بَقفف: 
 (36)افَالئد ذم ذح افًَٚئد، دحّد بـ أمحد بـ مسًقد افَقٕقي، صدواوٍ ثعال ميس بىجعنق بالزوان. 

  عذ اهلل تعاىل: «الؼديم»إصالق 

افسٚبؼ ظذ اهلل تًٚػ، ويَقل: افَديؿ هق  «افَديؿ»يرى ابـ أيب افًز ظدم صحٜ إضالق 

 مغ ُّٱصػ بف إزيل إبدي، ـام ذم ؿقفف تًٚػ: ادسبقق بٚفًدم، وٓ يقادتَدم ذم افزمٚن، 
وؿقفف ، (٦٬)يس/  َّ مف خف ٱُّٱ)ًٕقذ بٚهلل( وؿقفف تًٚػ: (٤٤)األحلاف/ َّ حف جف

(٩٪)الشعراء/  َّ مخ جخ  مح  ُّٱتًٚػ:
افَديؿ يىِؼ ظذ ادسبقق بٚفًدم وظذ مـ ـٚن مـ إزل ويبَك أبدا، أي اجلواب: 

افَديؿ إخر صٍٜ مـ صٍٚت اهلل تًٚػ، وإدفٜ ظِٔف يىِؼ ظذ ظدم إوفٜٔ أيًوٚ. وهذا 

 مٚ يع:

- :وهذا مًْك افَديؿ. (٦احلديد/ ) َّ حك جك مق ُّٱؿٚل تًٚػ 

سْـ افُزی اف ․6989)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.ـٚن اهلل ومل يُـ رء ؿبِف»وذم احلديٞ:  -9 

 (78فِبَٔٓل، رؿؿ:

؛ صحٔح ابـ 78)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش. هـٚن اهلل ومل يُـ رء ؽر» وذم حديٞ آخر: -3

 (69حبٚن، رؿؿ:

- :إٔٝ إول ؾِٔس ؿبِؽ رء، وإٔٝ أخر ؾِٔس بًدك » وذم صحٔح مسِؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   95  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 هذا حديٞ حسـ صحٔح( . وؿٚل: ،3۰۰وافسمذي، رؿؿ: ،973)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.رء

ِّٓؿ إٔ»: وـٚن افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ يدظق هبذا افدظٚء -5 ٝ إول ؾال رء اف

 وؿٚل:صحٔح اإلشْٚد. وواؾَف افذهبل(  ،99)رواه احلٚـؿ ذم ادستدرك، رؿؿ: ش.ؿبِؽ

داود ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  روى اإلمٚم أبق -6

أظقذ بٚهلل افًئؿ وبقجٓف افُريؿ وشِىٕٚف افَديؿ مـ » وشِؿ ـٚن إذا دخؾ ادسجد ؿٚل:

  .(68افدظقات افُبر فِبَٔٓل، رؿؿ: ․66)شْـ أيب داود، رؿؿ: ش.ٔىٚن افرجٔؿافن

وإذا ـٕٚٝ افهٍٜ ؿديّٜ  ٚ ؿديام،ـٚن اهلل تًٚػ أيًو  ؾ٘ذا ـٚن شِىٚن اهلل تًٚػ ؿديام،

  ٚ ؿديام.ـٚن ادقصقف هبٚ أيًو 

ش ديؿ، افقترادْر، افتٚم، افَ» ذم بٚب أشامء اهلل تًٚػ: «شْْف»وروى ابـ مٚجف ذم  -7

 .(386)شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ: 

افتقاب، افَديؿ، » فِحٚـؿ ذم ـتٚب اإليامن مـ أشامء اهلل تًٚػ: «ادستدرك»وذم 

 ( 9، رؿؿ:/63 )ـتٚب اإليامن . شافقتر

ٚ ذم إشْٚده ظبد افًزيز بـ إشامء احلسْك افتل رواهٚ احلٚـؿ ذم ادستدرك مرؾقظً 

ٚ ذم إشْٚده ظبد ادِؽ بـ حمّد وهق ابـ مٚجف مرؾقظً  وذم روايٜ احلهغ وهق ؤًػ.

افقفٔد بـ مسِؿ بدٓ مـ ظبد  وذم إشْٚده: ،«افَديؿ» ٚ:وذم روايٜ أيب ًٕٔؿ أيًو  ؤًػ،

ؿِٝ: »ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ظْد هذه افروايٜ:  وهذه افروايٜ مقؿقؾٜ. ادِؽ بـ حمّد،

ًِر بٖن افتًَّٔغ وافقفٔد بـ مسِؿ أوثؼ مـ ظبد ادِؽ بـ حمّد افهًْ ٚين، وروايٜ افقفٔد ُتن

 (/986)ؾتح افبٚري  ش.مدرج

بٚب ذـر إشامء افتل تتبع إثبٚت » :«إشامء وافهٍٚت»ؿٚل اإلمٚم افبَٔٓل ذم ـتٚب 

وذفؽ ممٚ يٗثر ظـ رشقل ش افَديؿ»افبٚري جؾ ثْٚؤه وآظساف بقجقده جؾ وظال، مْٓٚ 

حلِّٔل رمحف اهلل تًٚػ ذم مًْك افَديؿ: إٕف ادقجقد افذي اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ... ؿٚل ا

فٔس فقجقده ابتداء، وادقجقد افذي مل يزل، وأصؾ افَديؿ ذم افِسٚن: افسٚبؼ، ٕن افَديؿ 

ِد/ ) َّ يل ىل مل خل ُّٱؿٚل اهلل ظز وجؾ ؾٔام أخز بف ظـ ؾرظقن: ،هق افَٚدم ؾَٔؾ  (٬٫َ

ومل جيز إذ ـٚن ـذفؽ أن يُقن ، ات ـِٓٚهلل ظز وجؾ: ؿديؿ، بًّْك إٔف شٚبؼ فِّقجقد

فقجقده ابتداء، ٕٕف فق ـٚن فقجقده ابتداء ٓؿتٙ ذفؽ أن يُقن ؽٌر فف أوجده، وفقجٛ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   96  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أن يُقن ذفؽ افٌر مقجقدا ؿبِف، ؾُٚن ٓ يهح حْٔئذ أن يُقن هق شٚبَٚ فِّقجقدات، 

قجقده ابتداء، ؾُٚن ؾبٚن إٔٚ إذا وصٍْٚه بٖٕف شٚبؼ فِّقجقدات ؾَد أوجبْٚ أٓ يُقن ف

 .(/36)إشامء وافهٍٚت ش. افَديؿ ذم وصٍف جؾ ثْٚؤه ظبٚرة ظـ هذا ادًْك

 دائم بال اكتفاء:

(٪٥الرمحي/ ) َّ يب ىب نب مب زب  رب  ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ: افدائؿ بًّْك افبٚؿل،
افَٚئؿ، »: واحلٚـؿ ذم مستدرـف حديثٚ ورد ؾٔف «شْْف»روى ابـ مٚجف ذم  :«افدائؿ»

 (.386)شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ: ش.ؿ، احلٚؾظافدائ

 ( 9، رؿؿ:/63 )ادستدرك فِحٚـؿ، ـتٚب اإليامنش.ادتًٚل افدائؿ، ادٌٔٞ،»

ؿٚل افنٔخ أمحد: وذم مًْك افبٚؿل: افدائؿ وهق ذم روايٜ ظبد » ؿٚل اإلمٚم افبَٔٓل:

قجقد مل يزل، ؿٚل أبق شِٔامن اخلىٚيب ؾٔام ُأخِزت ظْف: افدائؿ اد افًزيز بـ احلهغ.

، بٚب ذـر إشامء افتل تتبع إثبٚت /3)إشامء وافهٍٚت  ش.ادقصقف بٚفبَٚء، افذي ٓ يستقيل ظِٔف افٍْٚء

 افبٚري جؾ ثْٚؤه(.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  - . ََل َيْفََن َوََل يَِبيُْد 

 

  .«دائؿ سمال اٟمتٝم٤مء» هذه اًمّمٗم٦م شمٗمًػم وشم٠ميمٞمد ًم٘مقًمف:

  ُمٕمٜم٤مه : هٚمؽ سم٢مشمالومف. «سم٤مد»و وَمٜمك: ُمٕمٜم٤مه: اهلالك شمٚم٘م٤مئٞم٤م،

 ومٜمك اعمٞم٧ُم: إذا زال وذه٥م أصمره. ي٘م٤مل: وَمٜمِل اًمٌمُء وَمٜم٤مًء: شمالؿمك، وهٚمؽ، واٟمٕمدم.

 ُدودًة: هٚمؽ واٟمتٝمك، ي٘م٤مل: سم٤مدت اًم٘مٌٞمٚم٦م: إذا اٟم٘مٓمٕم٧م.سم٤مد َيٌِٞمد سَمٞمًدا وسَمٞم٤مًدا وسَمٞمْ 

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ إزل إمم إسمد، وٓيٓمرأ قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء، وأُم٤م اخلٚمؼ ومٚمٞمس رء 

(الرمحَ) َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱُمٜمف ٓيٓمرأ قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء. ىم٤مل شمٕم٤ممم:
(٩٩اىلطص/ ) َّ  رن مم ام يل ىل ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٟمف وشمٕم٤ممم واضم٥م اًمقضمقد واًمٌ٘م٤مء، ومٞمًتحٞمؾ قمٚمٞمف اًمٕمدم واًمٗمٜم٤مء؛ ٕن اًمٕمدم اهلل ؾمٌح٤م

واًمٗمٜم٤مء ود اًمقضمقد واًمٌ٘م٤مء.


 - . ا يُِريُْد ٌَ ُن إَِلا  ْٔ َوََل يَُك
  

ٓ،ي٘مع رء إٓ سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم  وٓ يقضمد ذم اًمٙمقن إٓ ُم٤م أراد اهلل شمٕم٤ممم إجي٤مده

 هت مت خت حت  جت هب ُّٱ :إذ ىم٤مل ًم٘مقُمف قمٚمٞمف اًمًالمطمٙم٤مي٦م قمـ ٟمقح  ىم٤مل شمٕم٤ممموُمِمٞمئتف،

ٔد/) َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث ْ٤٥) 

 (٧٨األخزاب/ ) ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٔد/ ) َّ مك لك خك حك جك ٱُّٱٱوىم٤مل شمٕم٤ممم: ْ٧٠٨) 

 (٧٩احلج/ ) َّ من زن رن مم ام ٱُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٧املائدة/ ) َّ زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٣٦٤ابللرة/ ) َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٱُّ مم:وىم٤مل شمٕم٤م

وًمق ؿم٤مء اهلل أن يتٗمؼ ، أي ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م دار اُمتح٤من، خيتؼم ومٞمٝم٤م سم٤مخلػم واًمنم

ًمق ؿم٤مء أن  :اعمٕمٜمك اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م قمغم احلؼ ًمٗمٕمٚمقا، جلؼمهؿ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف يٜم٤مذم اظمتٞم٤مر اًمٕمٌد، أو

 ـمؾ ومٞم١مُمٜمقا، وًمٙمٜمف يٜم٤مذم آسمتالء.  اًمِمٝم٤مدة ٕهؾ اًم٤ٌم اًمٖمٞم٥م قم٤ملَ جيٕمؾ قم٤ملَ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ا: واصطالًح  اإلرادة لغةً 

صٗم٦ٌم أزًمٞم٦ٌم زائدٌة قمٚمی اًمذات، ىم٤مئٛم٦م سمذاشمف شمٕم٤ممم، » ٤م:واصٓمالطًم  : اعمِمٞمئ٦م،اإلرادة ًمٖم٦م

 ( )ذح اًمّم٤موي قمٚمی اجلقهرة، ص ش.ؿم٠مهن٤م ختّمٞمص اعمٛمٙمـ سمٌٕمض ُم٤م جيقز قمٚمٞمف

  ذيِػ »ـ قم «دؾمتقر اًمٕمٚمامء»وطمٙمك اًم٘م٤ميض قمٌد اًمٜمٌل ذم 
ِ
سملم اإلرادة  اًمٗمرَق  «اًمٕمٚمامء

واعمِمٞمئ٦م سم٠من اإلرادة شمتٕمٚمؼ سم٢مجي٤مد اعمٕمدوم، وأُم٤م اعمِمٞمئ٦م وم٢مرادة شمتٕمٚمؼ سم٢مجي٤مد اعمٕمدوم أو سم٢مقمدام 

يًتٕمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمام ُم٘م٤مم  أهؾ اًمٚمٖم٦م، دومه٤م ُمؽمادومت٤من قمٜم اعمقضمقد، وم٤معمِمٞمئ٦م أقمؿ ُمـ اإلرادة،

(/)دؾمتقر اًمٕمٚمامء أظمر.

وم٤مإلرادة قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مّمد، وأُم٤م اعمِمٞمئ٦م  ة واعمِمٞمئ٦م ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمد ومتٗمؽمىم٤من،وأُم٤م اإلراد

وًمق  ل ي٘مع، «إردت ـمالىمِؽ » ومٚمق ىم٤مل ُٓمرأشمف: وم٤معمِمٞمئ٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإلجي٤مد. وم٢مجي٤مد اعمراد.

ٕن  ،ًمق ىم٤مل: ؿمئ٧م ـمالىمؽ ي٘مع سم٤مًمٜمٞم٦م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ: وىمع. «ؿمئ٧م ـمالىمؽ»ىم٤مل: 

 ، ٕٟمف ٓ«أردت ـمالىمؽ»ضمقد، ٕهن٤م ُمـ اًمٌمء وهق اعمقضمقد، سمخالف اعمِمٞمئ٦م شمٜمٌئ قمـ اًمق

يٜمٌئ قمـ اعمقضمقد؛ سمؾ هق ـمٚم٥م اًمٜمٗمس اًمقضمقد قمـ ُمٞمؾ، وم٘مد أصم٧ٌم اًمٗم٘مٝم٤مء سملم اعمِمٞمئ٦م 

 (./)اًمٌحر اًمرائؼ ش. واإلرادة ومرىًم٤م ذم صٗم٤مت اًمٕمٌد، وإن يم٤مٟم٤م ُمؽمادوملم ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

راد »اإلرادة ُمـ  ىم٤مًمقا: ة قمغم اًمٓمٚم٥م، واعمِمٞمئ٦َم قمغم اإلجي٤مد،واًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ محٚمقا اإلراد

ىم٤مل شمٕم٤ممم  واعمِمٞمئ٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمٌمء واعمقضمقد. وهق سمٛمٕمٜمك اًمٓمقاف واًمتجقال، «يرود

ٔشف/ ) َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قمـ زًمٞمخ٤م:  (٣٤ي

أو ص٤مروًم٤م قمـ رأيف.  :(خم حم) أو ُمٕمٜمكأي: اًمتٛم٧ًم ُمٜمف أن يًّٚمؿ ٟمٗمًف إًمٞمٝم٤م، 

واعمراودة ُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمٌقل يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ـمٚمٌٝم٤م.  قل ٟمٗمًف إي٤مه٤م.ـم٤مًم٦ٌم ىمٌ

  ىم٤مل ص٤مطم٥م ىمّمٞمدة اًمؼمدة:

ؿُّ ُِمـ َذَه٥ٍم  وراوَدشْمف اجِل٤ٌمُل اًمِمُّ
 

۞ اَم ف وم٠َمَراه٤م َأيَّ ًِ ؿَمَٛمؿِ  قمـ َٟمٗم
اعمِمٞمئ٦م احلل رمحف اهلل ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم ذح اًمقىم٤مي٦م اًمٗمرق سملم وؾم٤مق اًمٕمالُم٦م قمٌد،هذا 

 (. /)طم٤مؿمٞم٦م ذح اًمقىم٤مي٦م واإلرادة قمـ سمٕمض اًمنماح صمؿ رد قمٚمٞمف.

وأُم٤م اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض ظم٤من، وص٤مطم٥م اًمٌحر وص٤مطم٥م ذح اًمقىم٤مي٦م وم٘مد اقمؽمومقا 

 سم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  حتؼقق التسؿقة بـ طبد الرسول:

وذم اًمٓمٌٕم٤مت اؾمؿ اعم١مًمػ: قمٌد اًمٜمٌل، «دؾمتقر اًمٕمٚمامء»ضم٤مء ذم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م ًمـ

إب واسمٜمف ُمـ وقمٌد اًمٜمٌل وقمٌد اًمرؾمقل:واهلل أقمٚمؿ.اجلديدة هٙمذا: قمٌد رب اًمٜمٌل.

 وُمـ أصح٤مب اًمّمالح واًمت٠مًمٞمػ. اًمٕمٚمامء اعمٝمرة ذم اًمٕمٚمقم أًمٞم٦م،

ل اًمٕمرُب اؾمٛمف، قمٌد اًمالت،  ن إو٤موم٦م اًمٕمٌد إمم اعمٕمٌقد اًم٤ٌمـمؾ ذك، ٟمحق:ٕومرسمام قمدَّ

 ه اجلٝمٚم٦م ُمثؾ اعمٕمٌقد أو يًتٛمدون ُمٜمف سم٤مًمٖمٞم٥م،وشمٙمره إو٤مومتف إمم ُمـ يٕمد وقمٌد اعمٜم٤مة.

وم٤مإلو٤موم٦م  يم٤مًمرؾمقل واًمٜمٌل، واإلو٤موم٦م إمم ُمـ ٓ يٕمد ُمٕمٌقدا ؾم٤مئغ يمٕمٌد اًمدرهؿ واًمديٜم٤مر. 

شمِٕمس قمٌُد اًمديٜم٤مر » وذم احلدي٨م: ،٤ًمئٖم٦ماًمًمٞمس ُمـ اإلو٤موم٦م  ذم ُمثؾ: قمٌد اًمرؾمقل،

رهؿ  ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. واًمدِّ

د اًمالت واًمٕمزة ًمٞمس سم٤ًمئغ ىمط، وُمثؾ قمٌد اًمرؾمقل ُمٙمروه. وإن احل٤مصؾ أن ُمثؾ قمٌو

أراد أطمد أن اًمٕمٌد ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ٓ ُمـ اًمٕم٤ٌمدة، ًمٙمٜمف يٙمره؛ ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس جيٕمٚمقن اًمرؾمقل 

 يم٤معمٕمٌقد، وُمثؾ قمٌد اًمديٜم٤مر ضم٤مئز ًمٞمس ومٞمف ؿم٤مئ٦ٌم اًمنمك، وًمذًمؽ ورد ذم احلدي٨م.

٤مرث وٓ قمٌد اًمٜمٌل، وٓ قمؼمة سمام ؿم٤مع ومٞمام وٓ جيقز ٟمحق قمٌد احل»اًم٘م٤مري: ىم٤مل اعمال قمكم 

 .، ط: دار اًمٗمٙمر(/)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح .«سملم اًمٜم٤مس

ىم٤مل إذرقمل ُمـ أضمالء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ووىمع ذم اًمٗمت٤موى أن إٟم٤ًمٟم٤م ؾمٛمك »وىم٤مل اعمٜم٤موي: 

 ومٞمف صمؿ ُمٚم٧م إمم أٟمف ٓ حيرم إذا ىمّمد سمف اًمتنميػ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل صغم اهلل سمٕمٌد اًمٜمٌل ومتقىمٗم٧ُم 

وحيتٛمؾ اعمٜمع ُمـ ذًمؽ ظمقف اًمتنميؽ ُمـ اجلٝمٚم٦م أو  ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويٕمؼم سم٤مًمٕمٌد قمـ اخل٤مدم

جيقز إذا ىمّمد  :اقمت٘م٤مد أو فمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م اٟمتٝمك. وىم٤مل اًمدُمػمي: اًمتًٛمل سمٕمٌد اًمٜمٌل ىمٞمؾ

وُم٤مل إيمثر إمم اعمٜمع ظمِمٞم٦م اًمتنميؽ واقمت٘م٤مد  ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمف اًمٜم٦ًٌم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل

 (/واٟمٔمر: رد اعمحت٤مر . /)ومٞمض اًم٘مديرٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م.طم٘م

   أقسام اإلرادة:

 اإلرادة اًمنمقمٞم٦م.  -  اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م. - اإلرادة قمغم ىمًٛملم:

-،وشمتٕمٚمؼ سم٤مخلػم واًمنم.  اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م هل ؾم٥ٌم وضمقد اًمٙمقن 
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 ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٧٣٦عام/ األُ) َّجي يه  ىه مه جه ين
- ،وشمتْمٛمـ اًمرو٤م واحل٥م.  شمتٕمٚمؼ سم٤مخلػم وم٘مط، اإلرادة اًمنمقمٞم٦م 

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٣٨اىنصاء/ ) َّ خن

 (٣٩اىنصاء/ ) َّ خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٤٤األخزاب/ ) َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث ُّ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

وأُم٤م يمٗمر اًمٙم٤مومر وقمّمٞم٤من  قٟمٞم٦م واإلرادة اًمنمقمٞم٦م،وم٢ميامن اعم١مُمـ يتْمٛمـ اإلرادة اًمٙم

 شمتْمٛمـ إٓ اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م.  اًمٕم٤ميص، ومال

ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح »وىمد ذيمر هذا اًمت٘مًٞمؿ يمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري ذم 

، ط: /) «روح اعمٕم٤مين»، ط: دار اًمٌِم٤مئر(، واًمٕمالُم٦م أًمقد ذم )ص «اًمٗم٘مف إيمؼم

اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل »ٞم٦م(، واًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل ذم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم

، ط: )ص «اًمٙمٚمٞم٤مت»، ط: دار اًمٙمتٌل(، واًم٘م٤ميض أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي ذم /) «اًمٗم٘مف

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(. 

واعمراد هبذا اًمت٘مًٞمؿ أن اإلرادة ىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م، وىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمرو٤م 

سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م ي٘م٤مل هل٤م: اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م، وإن يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اًمرو٤م واعمح٦ٌم واعمح٦ٌم، وم٢من يم٤مٟم٧م 

 ي٘م٤مل هل٤م: اإلرادة اًمنمقمٞم٦م.

وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي أراده اًمٕمالُم٦م أًمقد، واًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مري، واًمٕمالُم٦م اًمزريمٌم، 

 واًم٘م٤ميض أسمقاًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي. 

اًمٕم٘مٞمدة »ذم ذطمف قمغم واًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة ردَّ قمغم اسمـ أيب اًمٕمز ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ 

 وهذا اًمٙمالم ومٞمف ُمٗم٤مؾمُد قمديدٌة:»ىم٤مل:  ،«اًمٓمح٤موي٦م

: ىمقًمف: إن اإلرادة ٟمققم٤من، يٚمزم قمغم ذًمؽ أن اإلرادة ُمريم٦ٌم ُمـ أُمريـ، أو أن هذيـ  ًٓ أو

اًمٜمققملم اًمٚمذيـ مه٤م صٗمت٤من هلل شمٕم٤ممم ُمريم٤ٌمن، وذًمؽ؛ ٕهنام أٟمقاع حت٧م ضمٜمس، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ 

٤م صٗمت٤من هلل شمٕم٤ممم ُمريم٤ٌمن، وذًمؽ؛ ٕهنام أٟمقاع حت٧م ضمٜمس، وُم٤م يم٤من ومٝمق اًمٜمققملم اًمٚمذيـ مه

يمذًمؽ ومٝمق ُمريم٥م ىمٓمًٕم٤م. وُمٕمٚمقم أن اًمؽميمٞم٥م ٓ جيقز قمغم اهلل شمٕم٤ممم وٓ قمغم صٗم٤مشمف، يمام قمٚمٞمف 
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 إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م، إذن هذا اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف اسمـ أيب اًمٕمز خم٤مًمػ ًمٙمالم أهؾ اًمًٜم٦م. 

أن اًمديـ يتؿ هب٤م، ومال وضمف ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام وسملم إومم، وم٢من  صم٤مٟمًٞم٤م: إذا يم٤من ىمّمده سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م

طم٤مصؾ ذًمؽ: أن اًمديـ اًمذي هق اًمٙمالم اعمٜمزل قمغم إٟمٌٞم٤مء واعمِمتٛمؾ قمغم إواُمر واًمٜمقاهل 

، أي: ُمراد ًمف -يمام ُم٣م –ٙمقن سم٤مإلرادة، وم٤مًمديـ واًمتنميٕم٤مت، ُم )اًمنمح  ش.ضمٕمؾ وووٌع إهللٌّ

 (./-اًمٙمٌػم قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م 

، واسمـ أيب ه١مٓء اجلٝم٤مسمذةأراد سمف  ٜمف اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة هق همػم ُم٤ماًمذي سمٞمَّ  كىمٚمٜم٤م: اعمٕمٜم

 واهلل أقمٚمؿ. .اًمٕمز

 كسبة اخلر والرش إىل اهلل تعاىل: 

  .يٜم٥ًم إًمٞمف اًمنم شم٠مدسم٤م ُمٕمف ويٜم٥ًم إًمٞمف اخلػم، وٓ شمتٕمٚمؼ إرادة اهلل شمٕم٤ممم سم٤مخلػم واًمنم،

جيقز ذم ُم٘م٤مم  وإصح: ٌٞمح إمم اهلل شمٕم٤ممم أم ٓ؟ اظمتٚمٗمقا ومٞمف،هؾ دمقز ٟم٦ًٌم اًمنم واًم٘مو

 اًمتٕمٚمٞمؿ دون همػمه. 

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز ٟم٦ًٌم ومٕمؾ اًمنمور واًم٘م٤ٌمئح إًمٞمف » ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًم٤ٌمضمقري:

شمٕم٤ممم، واًمراضمح ضمقاز ذًمؽ ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ٓ ذم همػمه، وهذا اخلالف ضم٤مر أيًْم٤م ذم ٟم٦ًٌم 

 ()حتٗم٦م اعمريد، صش. ف شمٕم٤ممم، وإصح اجلقاز ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ٓ ذم همػمهإُمقر اخلًٞم٦ًم إًمٞم

 أُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ذًمؽ:

 َّ حق مف خف حف ٱُّٱٱ:قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف ىم٤مل شمٕم٤مممو
ومٚمؿ  ،إمم ٟمٗمًف، وٟم٥ًم اًمِمٗم٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم ٟم٥ًم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم اعمرَض ( ٩٠الشعراء/ )

 .«أُمروٜمل» ي٘مؾ:

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٱُّٱصمؿ ىم٤مل:،َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱأُمرٟم٤م شمٕم٤ممم أٟمف ٟم٘مقل: و
 .  «همػَم اًمذيـ همْم٧ٌَم قمٚمٞمٝمؿ» ول ي٘مؾ:( ٨اىفاحتة/) َّّٰ

، (٧٠اجلَ/ ) َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج ُّٱ :ومٞمام طمٙم٤مه قمـ اجلـ وىم٤مل شمٕم٤ممم

  سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل. (جحومج٤مء )

 وم٘م٤مل: ٞمف اًمًالم قمٞم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م ومٕمزاه إمم ٟمٗمًف،ذيمر اخلي قمٚم وضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ:

 وص٤من ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وهق قمٛمؾ ظمػم، ومٜمًٌف إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل: (٪٨الهٓف/ ) َّ  من زن رن  ُّٱ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٩٣الهٓف/ ) َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حطُّٱ

وم٢من ٟم٥ًم اًمنم إمم اهلل شمٕم٤ممم يم٤من سمٛمٕمٜمك  اًمنم يٜم٥ًم إمم اًمٜمٗمس إُم٤مرة واًمِمٞمٓم٤من،

سمؾ يم٥ًم  ا،وًمٞمس ظمٚمؼ اًمنم ذر  شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اخلػم واًمنم يمٚمٞمٝمام، ٕن اهلل اخلٚمؼ واإلرادة؛

 . اًمنم ذٌّ 

 اختالف ادعتزلة وأهل السـة واجلامطة: 

اخلػم سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم، و  ٟمص اعم١مًمػ هذا يتْمٛمـ اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن:

إرادة اًم٘مٌٞمح  ٘مقًمقن:وي اًمٌنم. وظم٤مًمؼ اًمنم هق اًمنم ًمٞمس سم٢مرادشمف.وظم٤مًمؼ اخلػم هق اهلل شمٕم٤ممم،

يرى  يمام ٓ واإلرادة واعمِمٞمئ٦م واًمرو٤م واحل٥م يمٚمامت ُمؽمادوم٦م، وظمٚمؼ اًم٘مٌٞمح ىمٌٞمح. ىمٌٞمح٦م،

خيٚمؼ  ومال شمتٕمٚمؼ إرادة اهلل شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف سم٤مًم٘مٌٞمح واًمنم. يمذًمؽ ٓ حيٌف، وٓ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مٌٞمح،

 (.، و)اًمتقطمٞمد ًمٚمامشمريدي، ص.يريده وٓ اهلل شمٕم٤ممم اًمنم،

يٙمقن ظم٤مًم٘م٤م ٕومٕم٤مل جيقز أن ٟمف شمٕم٤ممم ٓ وأطمد ُم٤م يدل قمغم أ» ٤مل قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم:ىم

هق أن ذم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ُم٤م هق فمٚمؿ وضمقر، ومٚمق يم٤من شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘م٤م هل٤م، ًمقضم٥م أن يٙمقن  ،اًمٕم٤ٌمد

 .()ذح إصقل اخلٛم٦ًم، صش. قمٚمقا يمٌػما ؽفم٤معم٤م ضم٤مئرا، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًم

ومٛمثال: ٟمًخ . ٌٞمح ًمٞمس سم٘مٌٞمح، ويم٥ًم اًم٘مٌٞمح ىمٌٞمحظمٚمؼ اًم٘م قم٦م:وىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م واجلام

قمٞم٥م ومٞمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ومـ  وم٢مٟمف ٓ ،«إن اهلل هق اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ»اخلٓم٤مط اًم٤ٌمرع ٟمًخ٤م مجٞمال ٟمٗمٞم٤ًم 

  وأُم٤م إصم٤ٌمت إًمقهٞم٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم، أو اقمت٘م٤مده وم٘مٌٞمح. اًمٜمًخ،

وظمٚمؼ اًمٜم٤مر ًمٞمس ىمٌٞمح٤م، وإٟمام  ٤م،صٜمع اًم٘مٜمٌٚم٦م اًمذري٦م ًمٞمس ىمٌٞمح٤م، وإٟمام ىمٌح اؾمتٕمامهل

وصٜمع اًمًٞمػ واًمًٙملم ًمٞمس ىمٌٞمح٤م، وإٟمام اًم٘مٌٞمح اؾمتٕمامًمف اخل٤مـمئ،  ي٘مٌح إطمراق اًمثقب هب٤م،

وم٤مًم٘مٍم  ٟمج٦ًم وىمٌٞمح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، وًمٙمـ ٓسمد ُمٜمٝم٤م ذم اًم٘مٍم اعمٚمٙمل،سم٠مهن٤م وىمس قمٚمٞمف دورة اعمٞم٤مة 

وًمالؾمتزادة ُمٜمف  ار احلٞم٤مة.واعمٕمدة وإُمٕم٤مء ٟمج٦ًم يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ُمد سمدوهن٤م ُمٌتقر وٟم٤مىمص.

  .-ص  راضمع: قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي،

ذ ذم هذا اخلٚمؼ  ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: إذا ظمَٚمؼ اًم٘مٌٞمح وم٘مد أراد اًم٘مٌٞمح. وٓ

  واإلرادة وإٟمام اًمنم يمًٌف.

ٕؾمت٤مذ أيب ُمٜم٤مفمرة ممتٕم٦م سملم ا «ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م» وطمٙمك ؿمٛمس اًمديـ اًمًٗم٤مريٜمل ذم
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ومم٤م حيٙمك أن اًم٘م٤ميض » إؾمح٤مق اإلؾمٗمرائٞمٜمل واًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم ذم إرادة اهلل شمٕم٤ممم:

٤م، ويم٤من قمٜمده قمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمذاين اعمٕمتززم دظمؾ قمغم اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد، ويم٤من ُمٕمتزًمٞم٤م أيًْم 

اجل٤ٌمر قمغم إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق اإلؾمٗمرايٞمٜمل ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م وحم٘م٘مل إؿم٤مقمرة، وم٘م٤مل قمٌد 

اًمٗمقر: ؾمٌح٤من ُمـ شمٜمزه قمـ اًمٗمحِم٤مء. وم٘م٤مل أسمق إؾمح٤مق ومقًرا: ؾمٌح٤من ُمـ ٓ ي٘مع ذم ُمٚمٙمف إٓ 

ُم٤م يِم٤مء. وم٘م٤مل ًمف قمٌد اجل٤ٌمر، وومٝمؿ أٟمف ىمد قمرف ُمراده: أيريد رسمٜم٤م يٕمَم؟ وم٘م٤مل أسمق إؾمح٤مق: 

أطمًـ  سم٤مًمردى، أيٕمَم رسمٜم٤م ىمٝمرا؟ وم٘م٤مل ًمف قمٌد اجل٤ٌمر: أرأي٧م إن ُمٜمٕمٜمل اهلدى، وىم٣م قمكمَّ 

أم أؾم٤مء؟ وم٘م٤مل ًمف إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق: إن يم٤من ُمٜمٕمؽ ُم٤م هق ًمؽ وم٘مد أؾم٤مء، وإن يم٤من  إزمَّ 

ُمٜمٕمؽ ُم٤م هق ًمف ومٞمختص سمرمحتف ُمـ يِم٤مء. وم٤مٟمٍمف احل٤مضون وهؿ ي٘مقًمقن: واهلل ًمٞمس قمـ 

 (/)ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ًمنمح اًمدرة اعمْمٞم٦م ش. هذا ضمقاب

وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  ادوم٤مت قمٜمد اعمٕمتزًم٦م،واإلرادة واًمرو٤م واعمِمٞمئ٦م واحل٥م ُمؽم

سمخالف  ٤م،شمتٕمٚم٘م٤من سم٤مًم٘مٌٞمح أيًْم  اعمِمٞمئ٦موم٤مإلرادة واًمرو٤م واحل٥م، ختتٚمػ قمـ واعمِمٞمئ٦م وم٤مإلرادة 

شمًتٚمزم اًمرو٤م، وُمث٤مًمف ُم٤م إذا أيمره  ٕن اعمِمٞمئ٦م ٓ ٤مًم٘مٌٞمح،سميتٕمٚم٘م٤من  وم٢مهنام ٓ اًمرو٤م واحل٥م؛

وًمٞمس  ٤مظمتٞم٤مره اًم٘متؾ أو اًمٓمالق سمٛمِمٞمئتف وإرادشمف،وم أطمد همػمه قمغم ـمالق اُمرأشمف وإٓ ىمتٚمف،

  سمرو٤مه.

وم٢من ُمـ قم٤مديت أن أومتح  ذم اًمٚمٞمؾ ـمرىم٧م سم٤ميب ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ًمق أو ي٘مقل ًمٖمػمه:

وقمٚمٞمف ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م  ومٗمتحف ًمٚم٤ٌمب سم٢مرادشمف دون رو٤مه. أًمقُمؽ،أوسمخؽ واًم٤ٌمب وًمٙمـ 

 حك ُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم: واعمِمٞمئ٦م شمتٕمٚمؼ سمٙمؾ رء، شمًتٚمزُم٤من اًمرو٤م. واجلامقم٦م: اعمِمٞمئ٦م واإلرادة ٓ
 ىم٤مل شمٕم٤ممم: وأُم٤م اًمرو٤م ومال يتٕمٚمؼ سمٙمؾ رء،(. ٪٣اتلهٔير/ ) َّ  مل خل حل جل مك لك خك

(٨الزمر/ ) َّ  ىت نت مت زتٱُّٱ
 قمٜمديوَيْ٘مٌُُح ُِمـ ؾِمقاَك اًمِٗمٕمُؾ 

 

 قِمٜمِدي

۞ـُ ُِمٜمؽ َذايَم٤م ًُ  وشَمْٗمَٕمُٚمف ومَٞمح

 ()حم٤مضات إدسم٤مء، ص 

ىم٤مل ذم ُمٙمتقسم٤مت جمدد . وًمٙمٜمٝم٤م شمتحقل ؾمامدا خيٗمك، ٟمج٦ًم يمام ٓوم٤مًمٕمذرة ىمٌٞمح٦م و

 إًمػ اًمث٤مين: 

 چیہ  زیتش تسین وکرا  وخیب  دراکر تسین

 

 ددنان وچمہ وگ رہ اتس زیجن بش رگن را ۞

 وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م ىمقُل اًمِم٤مقمر: 
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 وُم٤م ُِمـ ىمٌٞمٍح ًمٞمس ومٞمف َُمالطم٦مٌ 

 

ضَمی ۞ ْٝم٥ِم ذم اًمدُّ ْٟم٩ِم يم٤مًمِمُّ َـّ اًمزَّ  أل شمَر ؾِم

  يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد: وقمغم يمؾ، ُم٤م ُمـ ذ إٓ وومٞمف ظمػم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، 

 اغزی، ووتقمشل وبد اصبئؔ دیہش

 

ش

ل

 

ت

 اق

 

 چیہ   اکرف   را  درںی  داین  مشچب  مک  ںیبم ۞

 وم٢من ىم٤مشمٚمف هم٤مٍز وُم٘متقًمف ؿمٝمٞمد(. )وايمره يمٗمره( )ٓحتت٘مر يم٤مومرا،  

  ٗم٤مرد:ومٝمذا وم٤مئدة ظمٚمؼ اًمٙم٤مومر. وىم٤مل اًمِم٤مقمر اًم 

 قشع از رفک انزگری اتس دراکر اخۂن

 

 دوزخ  رکا  وسبزد  رگ  وب بہل ابندش ۞

 يمٞمػ حتٛمك اًمٜم٤مر إذا ل يٙمـ أسمقهل٥م؟( ُمـ اًمٙمٗمر ذم ُمّمٜمع اًمٕمِمؼ، سمد)ٓ  

وهق أن اإلرادة واعمِمٞمئ٦م شمتٕمٚم٘م٤من  ،وصمٛم٦م ومرق سملم اإلرادة واعمِمٞمئ٦م وسملم اًمرو٤م واحل٥م

يتٕمٚم٘م٤من إٓ سم٤مخلػم واحل٥م ٓ سم٤مًمنم واخلػم، واًمرو٤م
(1)

. 

                                                 
(ذه٥م ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م إمم أٟمف ٓ حم٦ٌم ذم صٗم٦م اإلرادة، وأن اإلرادة ٓ شمًت  ) اعم٤ًميرة»ٚمزم اًمرو٤م واعمح٦ٌم، يمام ذم» 

 «اًمٕمٛمدة»ُمٕمزًي٤م إمم قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، وأؿم٤مر إًمٞمف ذم  «إؿم٤مرات اعمرام»ًمإلُم٤مم اسمـ اهلامم؛ سمؾ اإلرادة أقمؿ ُمٜمٝمام، يمام ذم 
  ․ًمٚمٜمًٗمل «اًمتٛمٝمٞمد»و

ًمٚمِمٞمخ  «ٞم٦مذح اًمقص»وذه٥م اًمِمٞمخ إؿمٕمري وشم٤مسمٕمقه إمم أن اعمح٦ٌم سمٛمٕمٜمك اإلرادة، ويمذًمؽ اًمرو٤م، يمام ذم 

: ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمٜم٤م إمم أن اعمح٦ٌم «اإلسمٙم٤مر»، وىم٤مل أُمدي ذم «اإلرؿم٤مد»إيمٛمؾ، وسح  سمذًمؽ إُم٤مم احلرُملم ذم 

 (. )ٟمٔمؿ اًمٗمرائد، ص«إؿم٤مرات اعمرام»واًمرو٤م واإلرادة سمٛمٕمٜمی واطمد، يمام ذم 

 ․ هذه اعم٠ًمًم٦م: وظم٤مًمػ أسمق احلًـ إؿمٕمري أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم«أصقل اًمديـ»وىم٤مل اًمٌزدوي ذم 

: وهذا )أي: اًمذي ىم٤مًمف إُم٤مم احلرُملم( ظمالف يمٚمٛم٦م أيمثر أهؾ اًمًٜم٦م، وهق ، ص«اعم٤ًميرة »وىم٤مل اسمـ اهلامم ذم 

وإن يم٤من ٓ يٚمزُمٝمؿ سمف ضر ذم آقمت٘م٤مد إذا يم٤من ُمٜم٤مط اًمٕم٘م٤مب خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٝمل وإن يم٤من ُمتٕمٚم٘مف حمٌقسًم٤م يمام يتْمح ًمؽ، ًمٙمٜمف 

  ․...اٟمتٝمیَّ  ىت نت مت زت ٱُّٱ قًمف شمٕم٤ممم:ظمالف اًمٜمّمقص اًمتل ؾُمِٛمٕم٧م ُمثؾ ىم

(: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م: وأُم٤م اعمٕمّمٞم٦م -وىم٤مل حمٛمد ىمدري سم٤مؿم٤م ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م سملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م  )ص

ومٛمع وىمققمٝم٤م سم٢مرادة اهلل إشمٗم٤مىًم٤م إٓ أٟمف شمٙمقن ًمٞم٧ًم ذم حمؾ رو٤مه، سمؾ ؾمخٓمف وهنٞمف قمٜمد اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي. وأُم٤م اإلُم٤مم 

ٕمري ومػمی أن حم٦ٌم اهلل ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع إقمراض ـم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م أو ُمٕمّمٞم٦م، وذم هذا إـمالق اًم٘مقل سم٠من اهلل شمٕم٤ممم حي٥م إؿم

٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م يمام حي٥م  اعمٕمّمٞم٦م. واًمّمحٞمح أن ُمذه٥م إؿمٕمري ًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ ىمد أـمٚمؼ اًم٘مقل سم٠من اهلل حي٥م اعمٕمّمٞم٦م ُمٕم٤مىم

وي٦م ًمإلرادة يمام هق واوح، أي ًمٞمس ُم٤ًموي٦م هل٤م ذم اعمٕمٜمك، وٓ اًمٓم٤مقم٦م ُمث٤مسًم٤م قمٚمٞمٝم٤م،... واعمح٦ٌم قمٜمد إؿمٕمري ًمٞم٧ًم ُم٤ًم

اعمح٦ٌم صٗم٦م ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ سم٤مًمذات، يمام ذم اإلرادة، سمؾ اًمرو٤م واًمًخط يٙمقن ُمـ ًمقازم إُمر واًمٜمٝمل، وم٤مًمذي يرو٤مه اهلل 

 هق اًمذي ي٠مُمر سمف، واًمذي يًخط قمٚمٞمف يٜمٝمك قمٜمف. اٟمتٝمك.

قمـ إؿمٕمري ىمقًمف: ًمإلرادة أؾمامء  صش ٤مٓت إؿمٕمريجمرد ُم٘م»وىم٤مل سمٕمض إوم٤موؾ: ٟم٘مؾ اسمـ ومقرك ذم 

وقمٚمی هذا وم٢من إؿمٕمري يٕمتؼم أن اًمرو٤م واعمح٦ٌم  ․وأوص٤مف، ُمٜمٝم٤م: اًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر، وُمٜمٝم٤م اًمرو٤م واعمح٦ٌم...اًمخ

إن اهلل »ُمـ أؾمامء اإلرادة وًمٞمس ومٞمٝمام ُمٕمٜمی زائد قمغم اإلرادة، وم٤معمح٦ٌم ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م همػم اإلرادة، ومٛمٕمٜمك ىمقل إُم٤مم احلرُملم 

 ()راضمع ه٤مُمش ذح وصٞم٦م اإلُم٤مم ًمٚم٤ٌمسمريت، صأي: يريد وىمققمف ُمـ اًمٙم٤مومر ومٞمخٚمٗمف ًمف. ش حي٥م اًمٙمٗمر
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 ُمٜمٝم٤م: يؿ،رشمدل قمغم ذًمؽ قمدة آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙم

ٔد/ ) َّ مك لك خك حك جك ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ْ٧٠٨) 

 (٪٣اتلهٔير/ ) َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٧٩اىلطص/ ) َّحص مس خس حس  جس  ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (.، رىمؿ:)ؾمٜمـ أيب داود ش.ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من وُم٤م ل يِم٠م ل يٙمـ» وذم احلدي٨م:

وومٞمام يكم سمٕمض أي٤مت اًمداًم٦م قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ  يتٕمٚم٘م٤من إٓ سم٤مخلػم، اًمرو٤م واحل٥م ٓ

 اعمث٤مل:

 (٧٩اىفجح/ ) َّ ىك  مك لك اك يق ُّ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٣٣املجادىة/ ) َّ نبىب  مب زب رب يئ ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 أي يتٕمٚمؼ اًمرو٤م سم٠مقمامل اًمّمح٤مسم٦م اًمّم٤محل٦م.

 (٣٣٣ ابللرة/) َّ جس مخ جخ مح جح مج  ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٧٥٩اىنصاء/ ) َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٣٠٦ابللرة/ ) َّ يق ىق يف  ىف ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٨الزمر/ ) َّىت نت مت زت ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 بعض إيرادات ادعتزلة واجلواب طـفا: 

ُمع أن اهلل  يزقمؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اهلل يريد اًمنم، شم٘مقل اعمٕمتزًم٦م: اإليراد األول:

 حس ُّٱوم٘م٤مل اًمٙمٗم٤مر: واًمنمك، قمغم ُمـ زقمؿ أن إرادة اهلل شمٕم٤ممم شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٌٞمح واًمنم، ردَّ شمٕم٤ممم 
ًمق ؿم٤مء اًمرمحـ ُم٤م قمٌدٟم٤مهؿ، وًمٙمـ ؿم٤مء ذًمؽ »أي:  (٣٠الزخرف/ ) َّ مص خص حص مس خس

 َّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض ٱُّٱ ومرد اهلل شمٕم٤ممم زقمٛمٝمؿ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: .شوم٠مذيمٜم٤م
 (٣٠الزخرف/ )

قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ل يرد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ٓ دظمؾ أضم٤مب قمٜمف  (:) اجلواب:

سمف أن إسم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم إي٤مهؿ قمغم  واه ٕن اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ىمّمدوإٟمام ردَّ  عمِمٞمئتف ذم اًمنمك،

يدل قمغم رو٤م اهلل  ٓ ُمع أن هذا اإلسم٘م٤مء اًمنمك رهمؿ ىمدرشمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف راٍض سمنميمٝمؿ،

                                                                                                                           
وم٤محل٤مصؾ أن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: اإلرادة واعمِمٞمئ٦م ُمؽمادوم٤من، واعمح٦ٌم واًمرو٤مء ُمًتقي٤من، واإلرادة واعمِمٞمئ٦م أقمؿ 

․واعمح٦ٌم واًمرو٤مء ؾمقاء ُمـ اًمرو٤مء واعمح٦ٌم. وقمٜمد اعمٕمتزًم٦م اإلرادة واعمِمٞمئ٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمؾ هق ُمـ سم٤مب إُمٝم٤مل اعمجرُملم.  ِمٞمئ٦م واإلرادة؛ٕن اًمرو٤م همػم اعمشمٕم٤ممم؛ 

(،أو أراد اًمٙمٗم٤مر ًمق ل يرد اهلل شمٕم٤ممم ل ٟمنمك همػمه ) ٟمحـ جمٌقرون إلرادة اهلل  :أي

وم٘مقهلؿ سم٤مـمؾ وخم٤مًمػ  ٞم٤مت،هيوًمٙمـ قمدم ضمؼمهؿ وقمٛمٚمٝمؿ سم٤مظمتٞم٤مر ُمـ اًمٌد شمٕم٤ممم ذًمؽ؛

 ًمٚمٌداه٦م. 

ؾمٚمٞمامن، وم٠ًمًمف: ل ظمٚمؼ اهلل  روي أن اعمٜمّمقر أًَمّح قمٚمٞمف ذسم٤مب، ومٓمٚم٥م ُم٘م٤مشمؾ سمـ

. شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء /. ُمرآة اجلٜم٤من ًمٚمٞم٤مومٕمل /)شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل  سمف اجل٤ٌمريـ. ذلَّ ٞمُ ٘م٤مل: ًمِ وم؟ اًمذسم٤مَب 

 (ًمٚمًٞمقـمل، ص

 َّمق حق مف خف حف ُّٱ شمتٕمٚمؼ اإلرادة سم٤مًم٘مٌٞمح، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٓ اإليراد الثاين:
 ٕن اًمٔمٚمؿ ىمٌٞمح. ؛(٤٧اغفر/)

يتٕمٚمؼ إرادة اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٔمٚمؿ اخل٤مص،  أي ٓ عمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هٜم٤م فمٚمؿ ظم٤مص،أن ا اجلواب:

واًمٕم٘مقسم٦م  يٕم٤مىمٌٙمؿ اهلل سمدون ذٟم٥م شم٠مشمقٟمف، أي ٓ واعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ اخل٤مص ُمٕم٤مىم٦ٌم همػم اًمٕم٤ميص،

 ٤م. ذم أظمرة، ورسمام اٟمت٘مؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٔم٤مل ذم اًمدٟمٞم٤م أيًْم شمٙمقن قمغم اًمٔمٚمؿ 

٤ممم دقمقة اعمٔمٚمقم ومقق اًمٖمامم ويٗمتح هل٤م أسمقاب اًمًامء و ي٘مقل يرومع اهلل شمٕم»ومٗمل احلدي٨م: 

وم٢مذا  ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ(.)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:.«اًمرب: وقمزيت ٕٟمٍمٟمؽ وًمق سمٕمد طملم

ئمٚمؿ ومٙمٞمػ يٕم٤مىم٥م ُمـ همػم ُمؼمر وشم٘مّمػم؟ وًمٞمس اعمٕمٜمك أن زيدا ُمثال ئمٚمؿ  يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ٓ

 سمؾ شمتٕمٚمؼ سمف إرادة اهلل شمٕم٤ممم. اهلل شمٕم٤ممم؛ شمتٕمٚمؼ سمف إرادة قمٛمرا وٓ




   - ُّ ُّ  ََل َتبْيُُغ اُم، َوََل ثُْدِرُك َْ ْو
َ
امُ  اأْل َٓ ْف

َ
 .اأْل

  

 شمقمه٧م اًمٌمء: فمٜمٜمتف.  شم٘مقل: ُم٤م ظمٓمر سم٤مًم٤ٌمل هق اًمقهؿ،

ِد ومٞمف»ػموزآسم٤مدي: ىم٤مل اًمٗم  ش.اًمَقْهُؿ: ُمـ ظَمَٓمراِت اًمَ٘مْٚم٥ِم، أو َُمرضُمقُح ـَمَرذَمِ اعمُؽَمدَّ

 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط(

 ٛم٧م اًمٌمء: قمٚمٛمتف.ومٝم ٗمٝمؿ هق اًمٕمٚمؿ شم٘مقل:واًم

 ()اًم٘مالئد ذم ذح اًمٕم٘م٤مئد، صش. اًمٗمٝمؿ ُم٤م حيّّمٚمف اًمٕم٘مؾ وحيٞمط سمف» ل اًمٕمالُم٦م اًم٘مقٟمقي:ىم٤م

 ًمف، وطمّمٚمف، وىمرب ُمٜمف. أدرك اًمٌمء: ٟم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؽ.  :اًمٞم٘ملم :ىم٤مل اًمٕمٚمامء  آقمت٘م٤مد اجل٤مزم اًمث٤مسم٧م اًمذي ٓ يزول سمتِمٙمٞمؽ اعمِمٙمِّ

إدراك  :واًمقهؿ ُم٤م يٙمقن ُمت٤ًموي اجل٤مٟمٌلم. :إدراك اجل٤مٟم٥م اًمراضمح. واًمِمّؽ  :اًمٔمـو

 اجل٤مٟم٥م اعمرضمقح.

أطم٤مدي٨م قمدة متٜمع ُمـ اًمتٗمٙمػم ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم  «اًمدر اعمٜمثقر» هد اًمًٞمقـمی ومی

ومٕمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وإن يم٤مٟم٧م أؾم٤مٟمٞمد سمٕمْمٝم٤م ومٞمٝم٤م يمالم. وإقمامل اًمقهؿ ومٞمٝم٤م،

 .ش، وٓ شمٗمٙمروا ذم اهلل شمٗمٙمروا ذم آٓء اهلل»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  صغم اهلل

 .ش، وٓ شمٗمٙمروا ذم اخل٤مًمؼ شمٗمٙمروا ذم اخلٚمؼ»  ذم رواي٦م أظمرى:و

 . ششمٗمٙمروا ذم يمؾ رء وٓ شمٗمٙمروا ذم ذات اهلل»وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: 

ٔي٤مت إظمػمة اوهمػمه ذم شمٗمًػم  «اًمدر اعمٜمثقر»هذه اًمرواي٤مت يرضمع ًمف يمت٤مب  شمٗمّمٞمؾو

(٧٧٥ابللرة/ )اآلية.  ٱَّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران
وومٞمٝم٤م  قمٚمٞمف، قمٔمٞماًم  اأدًم٦م اًمتٗمٙمػم ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم إمم أن ًمّم٤مطمٌف أضمرً  وشمِمػم سمٕمض

(.اًمٕمٔمٛم٦م ٕيب اًمِمٞمخ، رىمؿ:) ش.ومٙمرة ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ قم٤ٌمدة ؾمتلم ؾمٜم٦م» ُمٜمٝم٤م: يمالم،

وىمد ُرُمٞم٤م  ،ن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامنثامقمو اعمٚمٓمل،ذم إؾمٜم٤مده إؾمح٤مق سمـ ٟمجٞمح 

 (/، و /)ُمٞمزان آقمتدال سم٤مًمٙمذب واًمقوع. 

 (/)اًممزم اعمّمٜمققم٦م ش.شمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م ذم اظمتالف اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ظمػم ُمـ قم٤ٌمدة أًمػ ؾمٜم٦م»

سمف حيٞمك اًم٘مٓم٤م اهتٛمف اسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ سم٤مًمقوع، ذم إؾمٜم٤مده ؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمنة،   ن.ويمذَّ

 (/زان آقمتدال ٞم)ُم

 ًمٚمٗم٘مٞمف أيب اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي، سم٤مب اًمتٗمٙمر( ،)شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم .ششمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ قم٤ٌمدة ؾمٜم٦م»

ًمٞمس سمحدي٨م إٟمام »(: )ص «اعمّمٜمقع»ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم  ًمف قمغم ؾمٜمد،ل ٟمٕمثر 

 . «هق ُمـ يمالم اًمني اًمً٘مٓمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وقمٔمٛمتف وم٤مٟمتدب إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم همػم ُم٤م  رة اهلل شمٕم٤ممم،دوأُم٤م اًمتٗمٙمر ومی آي٤مت ىم

  آي٦م.

 له إىل ذات اهلل تعاىل: يصل طؼل اخلؾق وخقا ال

 َّ حط  مض خض حض ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وراء قم٘مؾ اعمخٚمقق وظمٞم٤مًمف،اهلل 
 (٧٧٠طّ/)
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 (٧٠٤األُعام/ ) َّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ٱُّٱشمٕم٤ممم: وىم٤مل

ٕن اخلٞم٤مل يدور ذم ُمٕمٔمؿ إطمقال طمقل اعمحًقؾم٤مت  هلل شمٕم٤ممم؛ا ٓيتّمقر اإلٟم٤ًمن

يدرك إٓ  س قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ اًمذي ٓوىمِ  شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ ذًمؽ يمٚمف. واهللُ  ل واًمّمقرِ ٤مؿمٙموإ

 وم٠مٟمك يتح٘مؼ اًمقصقل إًمٞمف؟  وهق ظم٤مًمؼ اخلٞم٤مل واًمتّمقر. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمديؿ. احل٤مدث،

دَرك سم٠موه٤مم اًمُٕمٌقِدي٦م. واًمٕم٘مؾ ُأقمٓمِٞم٧َم إلىم٤مُم٦م ومٕمؾ اًمرسمقسمٞم٦م ٓ يُ »ىم٤مل اسمـ ؾمٞمٜم٤م: 

سمقسمٞم٦م  ()اًم٘مالئد ذم ذح اًمٕم٘م٤مئد، صش. اًمُٕمٌقِدّي٦م ٓ إلدراك اًمرُّ

ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٟمف ُمـ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من،ؾمٌح٤م ئورود اًمتّمقر واخلٞم٤مل ومی ذات اًم٤ٌمر

)ؾمٜمـ أيب داد، ش. يمٞمده )أي: اًمِمٞمٓم٤من( إمم اًمقؾمقؾم٦م احلٛمد هلل اًمذي ردَّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ، وهق طمدي٨م صحٞمح(رىمؿ:

 ف اهلل: ي٘مقل اًمِمٞمخ ؾمٕمدی رمح

 اے ربرت از ایقس وایخل وامگن وومہ

 

 وخادنہ امیوواز رہ ہچ ہتفگ ادن دینشمی ،  ۞

 درتف   امتم  تشگ  اپباین ردیس  رمع 

 

ا ن  در  اول  وےفص  وت  امدنہ امی ۞

 

 ن
چ
 م
ہ

 ام 

 شمٜمٗمد اًمٙمت٥م وإوراق، ؾمٜم٤م وظمٞم٤مًمٜم٤م وومهٜم٤م وفمٜمٜم٤م، ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٗمقق ىمٞم٤ماهلل) 

 ( ويٜم٘م٣م اًمٕمٛمر دون وصػ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

)شم٤مريخ  ش.ويمؾ ُم٤م شمّمقر ذم ومهؽ وم٤مهلل سمخالف ذًمؽ» ف اهلل:ىم٤مل ذو اًمٜمقن اعمٍمی رمح

 (/ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ./ُمديٜم٦م دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر 

 ش.و ظمٓمر سم٤ٌمًمؽ وم٤مهلل وراء ذًمؽيمؾ ُم٤م شمّمقرشمف سمخٞم٤مًمؽ، أ» :وىمٞمؾ

  إردي: ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 اطع  یك لقع سج ےن لقع اس وک سك رطح  اپےئ    

 ھجمس یشخب ےہ سج ےن وہ ھجمس ںیم سك رطح آےئ 

 ہی دہكو  یفسلف  ےس اج ےك  رس  رھتپ  ےس ركٹاےئ     

 تلع  و ولعمل  ےس  ریما   ہن  رس  اھكےئ  دحثیِ 

ًمٞمّمدم رأؾمؽ  ىمؾ ًمٚمٗمٚمًٗمل: ق اًمٗمٝمؿ؟أٟمك ُيٗمٝمؿ َُمـ رزَ  َُمـ ُمٜمحف؟ٟمك يدرك اًمٕم٘مؾ )أ 

 وٓحيرضمٜمل سم٤محلدي٨م قمـ اًمٕمٚم٦م واعمٕمٚمقل( سمحجر،

وقمٚمٞمف أيمثر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ذيمر اًمّمٗم٤مت  وٓشمت٠مشمك ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم إٓ سمّمٗم٤مشمف،

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ واًمدقمقة إمم اعمٕمروم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٣٦٦ابللرة/ ) َّحج مث  هت مت

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
 خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب

 مفحق خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص  مس

 (احلرش) َّخك حك جك مق

 
 

   -  ُّ ُٓ َُاُم . (1)َوََل يُْشِب
َ
اأْل

  

ُمـ اجلقاهر  ٌف رء ُمـ اخلٚمؼ اهللَ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؛ وم٢من اًمٙمقن يمٚمف ُمريم٥مٓيِم

ٕن  يِمٌف اهللُ ؾمٌح٤مٟمف ؿمٞمئ٤م ُمـ اخلٚمؼ؛ وٓ ٜمٝم٤م.قمواهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمزه  وإضم٤ًمم وإقمراض،

وم٢مذا اٟمتٗم٧م اعمِم٤مهب٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد اٟمتٗم٧م ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر  اعمِم٤مهب٦م شمتح٘مؼ ُمـ اجل٤مٟمٌلم،

 شمٚم٘م٤مئٞم٤م. 

 .اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من هلل ضمًاًم  سمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي قمغم اعمجًٛم٦م،رد 

ويمالم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف   يامصمؾ رء اهللَ ؾمٌح٤مٟمف ذم صٗم٤مشمف أوأومٕم٤مًمف،وٓيِمٌف وٓ

ٓ يِمٌف ؿمٞمئ٤م ُمـ إؿمٞم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف، وٓ يِمٌٝمف رء ُمـ » اهلل أووح ذم ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل:

ظمٚم٘مف...، وصٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م سمخالف صٗم٤مت اعمخٚمقىملم، يٕمٚمؿ ٓ يمٕمٚمٛمٜم٤م، وي٘مدر ٓ يم٘مدرشمٜم٤م، 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤من، اإلُم٤مرات(.، وؼم، ص)اًمٗم٘مف إيمش. ويری ٓ يمرؤيتٜم٤م

 قه اهلل تعاىل باخلؾق: يصح تشب ال

 وقمٚمٞمف أدًم٦م قمدة:  ٤معمخٚمقق،سمٌٞمف اهلل شمٕم٤ممم ٓجيقز شمِم

( )(٣٣ابللرة/ ) َّ جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ 

 ( )(٨٥انلدو/ ) َّيه ىه مه جه ٹٱٹٱُّٱ 

 ( )(٧٧الشٔرى/ ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين ٹٱٹٱُّٱ 

() (٥اإلخالص/ ) َّ مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ 

                                                 
( وذم سمٕمض اًمٜمًخ )«ش.شُمِمٌٝمف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 () (٣٨الروم/ ) َّمب  زب رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ 

 () (٧٨انلدو/ ) َّخي حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ 

ىمّم٦م شم٘مقل: يم٤من  -ذم اعمقاقمظ -«ري٤مض اًمٜم٤مصحلم» يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر ذم يمت٤مبىمرأ 

وم٘م٤مل ذم ٟمٗمًف: هال  ومرآه ذم صمقب ىمذر، قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ؾم٤مئرا ذم ـمري٘مف إذ ًم٘مٞمف راقمل همٜمؿ،

ن إهمٜم٤مم ٠مىم٤مل: سم يمٞمػ قمرومتف؟ ىم٤مل: هؾ شمٕمرف اهلل ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل ًمف: اهلل شمٕم٤ممم. دقمقشمف إمم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه إهمٜم٤مم ذم طم٤مضم٦م  ذم ُمٜمج٤مة ُمـ اًمْمٞم٤مع ُم٤م سم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م، وم٢مذا هم٧ٌم قمٜمٝم٤م ُهىم٧ْم،

 صمؿ ؾم٠مًمف: يمٞمػ جيري ٟمٔم٤مم إرايض واًمًاموات ُمـ همػم رىمٞم٥م وحم٤مومظ. إمم رىمٞم٥م جم٤مزي،

صمٛم٦م ومرق سملم اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘مل واعم٤مًمؽ اعمج٤مزي، ومٝمذه إهمٜم٤مم ًمٞم٧ًم  ىم٤مل: ؟يمٞمػ اهلل شمٕم٤ممم

 ومٙمٞمػ يّمح ىمٞم٤مس اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘مل قمغم اعم٤مًمؽ اعمج٤مزي؟!  ُمثكم، وًم٧ًم ُمثٚمٝم٤م.

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. إّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف» ورد ذم احلدي٨م:  د:إيرا

 ٜمف ُمـ وضمقه ُمٜمٝم٤م:اجلقاب  قم

(اإلو٤موم٦م ًمٚمتنم )،قمغم صقرة  ومٛمٕمٜمك صقرة اهلل شمٕم٤ممم: سمٞم٧م اهلل، وٟم٤مىم٦م اهلل. ُمثؾ: يػ

 ُمٜمًقسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمنمف واإليمرام.

( اًمْمٛمػم ومی )«ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم  واعمراد سمف: يٕمقد قمغم آدم قمٚمٞمف اًمًالم. «قمغم صقرشمف

 . ٤من، ٕٟمف أول إٟم٤ًم ُمـ ىمٌُؾ ول يِمٌف ظمٚم٘مً  آدم قمغم اًمّمقرة اًمتل يم٤مٟم٧م ذم قمٚمؿ إززم،

قمٚمٚمف اسمـ ظمزيٛم٦م سمثالصم٦م  ومٛمٕمٚمقًم٦م، «إّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرة اًمرمحـ»وأُم٤م طمدي٨م: 

ول  إقمٛمش ُمدًمس،- ظم٤مًمػ اًمثقري إقمٛمش سمرواي٦م هذا احلدي٨م ُمرؾمال.- وضمقه:

ول يٍمح سمًامقمف ُمـ  طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ُمدًمس، - يٍمح سمًامقمف ُمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م.

 (/ )اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م قمٓم٤مء.

ىمد أص٤مب اسمـ ظمزيٛم٦م ذم شمٚمؽ اًمٕمٚمؾ وإن يم٤من يمثػم إظمٓم٤مء » ُم٦م اًمٙمقصمري:ىم٤مل اًمٕمال

ذم سم٤مىمل إسمقاب. واًمٖمري٥م أن يمثػما ُمـ اعمحدصملم يٛم٘متقٟمف ًمٙمالُمف اعمّمٞم٥م ذم هذا احلدي٨م، 

ؾمامء )طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري قمٚمی إش. وهؿ أشمٌع ًمف ُمـ فمٚمف ذم أهمالـمف اخلٓمرة. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م

 (واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص

(،قمغم صقرشمف ) .أي: قمغم صٗمتف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واإلرادة  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(أو هق ُمـ اعمتِم٤مهب ).ومتح اًم٤ٌمري  ٤مت(/و ،/ . ُمًٚمؿ  صحٞمح وذح اًمٜمقوي قمٚمی/) 

( َّأو يمام أو ) ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي سم٠من هذه اًمّمقرة ًمٞم٧ًم ًمذات اهلل  أٟمقرحمٛمد ًمف اًمٕمالُم٦م

  .«ومٞمض اًم٤ٌمري» ىم٤مًمف اًمِم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ذم ذح هذا احلدي٨م ذم هل صقرة ُمث٤مًمٞم٦م. شمٕم٤ممم، وإٟمام

( أو ُمٕمٜمك )«ول يٜمت٘مؾ ُمـ اًمّم٤ٌم إمم  يم٤من ظمٚم٘مف قمغم صقرشمف ذم اًمِم٤ٌمب، :«قمغم صقرشمف

  اًمِم٤ٌمب وإمم اًمِمٞمخقظم٦م.

  تعريف التشبقه:

() .ُمِم٤مريم٦م أُمر ُٕمر آظمر 

() .وم٤مًمتِمٌٞمف سمف ذم  زيد يم٤مٕؾمد، :ُمثؾ اؿمؽماك اًمِمٞمئلم ذم وصػ ُمـ إوص٤مف

  أي يِمؽمك زيد ذم اًمِمج٤مقم٦م ُمع إؾمد. اًمِمج٤مقم٦م،

( ) .يمِم٤مف احت٤مد اًمِمٞمئلم ذم اًمٙمٞمػ، يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ُمتحدان ذم اًمٜمقر واًمْمٞم٤مء(

 (واًمٙمٚمٞم٤مت، ص ./اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم 

  موقف ابن تقؿقة من التشبقه، وبقان كسبة خاصئة إىل اإلمام الغزايل:

ًم٘مد » ذم احل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: «هتذي٥م ذح اًمًٜمقؾمٞم٦م» ىم٤مل ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ومقدة ذم

قمی أٟمف ل دمٛمع إُم٦م قمٚمی أن اهلل ٓ يِم٤مسمف اعمخٚمقق ُمـ مجٞمع ٟمٗمك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اإلمج٤مع وادَّ 

اًمقضمقه، سمؾ ادقمی أٟمف ل يرد ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف ذم اًمنميٕم٦م...، وأُم٤م ُم٤م ورد قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ 

، شمٕمٚمٞمؼ. واٟمٔمر: )هتذي٥م ذح اًمًٜمقؾمٞم٦م، صش. ٌٞمف ومٛمرادهؿ وم٘مط ٟمٗمل يمقن اهلل ُمـ حلؿ وقمٔمؿٟمٗمل اًمتِم

 (/اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م 

ٟمٗمك ومٞمف يمامل  ،«إدب اعمٗمرد»٤م قمغم وقمٛمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد إًمٞم٤مس اًم٤ٌمره سمٜمٙمقي شمٕمٚمٞم٘مً 

، َّ مه جه ين ٱُّٱ٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم:إُمر اًمث» ىم٤مل: وأُم٤م اعمِم٤مهب٦م اًمٜم٤مىمّم٦م ومٞمثٌتٝم٤م، اعمِم٤مهب٦م،

وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن ه٤مشملم أيتلم ًمٞمًت٤م سحيتلم ذم إسمٓم٤مل ، َّ مه جه ين ىن من ُّٱوىمقًمف:

فمقاهر ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ٓطمتامل أن يٗمٝمؿ ٟمٗمل اعمامصمٚم٦م واعمٙم٤موم٦م اًمت٤مُمتلم، ومال يٚمزم ُمٜمف ٟمٗمل 

 ․()شمٕمٚمٞمؼ إدب اعمٗمرد، صش. مم٤مصمٚم٦م ضمزئٞم٦م

 (. )ص وقمزاه إمم اإلُم٤مم اًمٖمزازم. هلل شمٕم٤ممم، إمم إصم٤ٌمت اجلٝم٦ميمام يٛمٞمؾ اًمِمٞمخ 

ومٜمٗمك اعمٙم٤من  سمؾ سح ذم يمتٌف سمخالف ذًمؽ، ٦ٌم هذا اًم٘مقل إمم اًمٖمزازم ل ٟمٕمثر قمٚمٞمٝم٤م،وٟمً



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ» (، وذم/)اًمٗمّمؾ إول  «ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد» واجلٝم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم

(/ .) 

 :اًمٓمقيؾ «اًمديـ إطمٞم٤مء قمٚمقم»ٟمًقق ؿمٓمريـ ُمـ ٟمص 

 ش.إصؾ اًم٤ًمسمع: اًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه اًمذات قمـ آظمتّم٤مص سم٤مجلٝم٤مت»ىم٤مل: 

 (/)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ُمـ يمت٤مب ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد 

إصؾ اًمت٤مؾمع: اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف شمٕم٤ممم ُمع يمقٟمف ُمٜمزه٤م قمـ اًمّمقرة » :(/) صمؿ ىم٤مل ذم

 ش.إسمّم٤مر ذم اًمدار أظمرة دار اًم٘مرارواعم٘مدار ُم٘مدؾًم٤م قمـ اجلٝم٤مت وإىمٓم٤مر ُمرئل سم٤مٕقملم و

وم٠مُم٤م رومع إيدي قمٜمد اًم١ًمال إمم ضمٝم٦م اًمًامء ومٝمق ٕهن٤م ىمٌٚم٦م » وىم٤مل ذم اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م:

 ش.اًمدقم٤مء، وومٞمف أيًْم٤م إؿم٤مرة إمم ُم٤م هق وصػ ًمٚمٛمدقمق ُمـ اجلالل واًمٙمؼمي٤مء

هلل قمـ هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من ذم شمٜمزيف ا» زهري ذم ذًمؽ يمت٤مسم٤م ؾمامهوأًمػ اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ دري٤من إ

وٟمٗمك اجلٝم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم وقء اًم٘مرآن  ومنمح هذه اعم٠ًمًم٦م سم٠مدًمتٝم٤م، .«اجلٝم٦م واعمٙم٤من

 ومقوع ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ُمـ اًمٙمت٤مب قمٜمقاٟم٤م ؾمامه: واحلدي٨م، واإلمج٤مع، واًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم.

ذيمر اًمٜم٘مقل قمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمه٤م قمٚمی أن أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: اهلل ُمقضمقد سمال ُمٙم٤من »

يف ذم هذا اًمٗمّمؾ اًمٓمقيؾ اعمٛمتد ُمـ ص صمؿ ؾم٤مق يمثػما ُمـ اًمٜمّمقص اًمتی شم١ميد رأ ،شوضمٝم٦م

 – . 

 

 

 -  ٌم ََل َيَِامُ  َحي ْٔ ُٔت، َقيُّ ٍُ  . ََل َي
 

ػ هذا اًمٗمرق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق سم٠من اعمخٚمقق ٓسمد أن ي٠ميت قمٚمٞمف يقوح ٟمص اعم١مًم

 َّ  رن مم ام يل ىل ٱُّٱسمدي، ىم٤مل شمٕم٤ممم:واخل٤مًمؼ هق احلل اًمدائؿ إززم إ يقم يٗمٜمك ومٞمف،
 (٩٩اىلطص/ )

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٓ شم٠مظمذه ؾمٜم٦م وٟٓمقم، وهق قمغم قمٚمٍؿ سمٙمؾ ذرة ذم اًمٙمقن ذم يمؾ وىم٧م،

 (٣٦٦ابللرة/ ) َّمب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ

أُم٤م اًم٘مٞمقم ومٝمق اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف، واًم٘م٤مئؿ سمتدسمػم اخلٚمؼ واعمّم٤مًمح عم٤م »:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازی

 ( )شمٗمًػم اًمرازي، آل قمٛمران: .شحيت٤مضمقن إًمٞمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ي طذ اهلل تعاىل وتعريف احلقاة:إصالق احل

 صم٧ٌم إـمالق احلل قمغم اهلل شمٕم٤ممم. 

 (٦٩اىفركان/ ) َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي  ٱُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم

 (٧٧٧طّ/ ) َّجف مغ جغ مع ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٣آل عٍران/ ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 مم. هذه أي٤مت شمث٧ٌم احلٞم٤مة هلل شمٕم٤م

 ؟  : ُم٤م اعمراد سم٤محلٞم٤مةىمد يت٤ًمءل 

)وقء اعمٕم٤مزم، ش.احلٞم٤مة صٗم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمذات شم٘متيض صح٦م وضمقد اًمّمٗم٤مت» :اجلقاب 

 (/وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  ․۰ص

ف سمٕم  ش. احلٞم٤مُة: ُم٤م يّمح أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة» ْمٝمؿ سم٤مظمتّم٤مر:وقمرَّ

احلل هق أٟمف اًمذي يّمح أن يٕمٚمؿ  ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: عم٤م يم٤من ُمٕمٜمكىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي: 

وي٘مدر، وهذا اًم٘مدر طم٤مصؾ جلٛمٞمع احلٞمقاٟم٤مت، ومٙمٞمػ حيًـ أن يٛمدح اهلل ٟمٗمًف سمّمٗم٦م 

 يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أظمس احلٞمقاٟم٤مت؟

ب قمٜمف أن صٗم٦م احلٞم٤مة واًمقضمقد هلل شمٕم٤ممم هل ُمٜمٌع اًمٗمٞمض جلٛمٞمع اعمقضمقدات واجلقا

احلل، ومٝمق  وطمٞم٤مة ُم٤م ؾمقاه ٟم٤مىمّم٦م، ٚم٦م،وطمٞم٤مشمف يم٤مُم وطمٞم٤مة اهلل ووضمقده ذاشمٞم٤من، وإؿمٞم٤مء احلٞم٦م،

 . َّ ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ )راضمع: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: وهق ًمٞمس ىم٤مسماًل ًمٚمٕمدم ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف.

 ٤مة هل٤م شمٕمريٗم٤مت صمالصم٦م: وطم٤مصؾ اجلقاب أن احلٞم

(ص ).ضمقد ؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت. ووشم٘متيض صح٦م و ٗم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذات اهلل شمٕم٤ممم 

(احلٞم )ؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ي٦م ٤مة صٗم 

(ٓاحلل هق ُمـ ًمٞمس ىم٤مسماًل ًمٚمٕمدم ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف. و ) شمف اًمٕمدم ذم اعمًت٘مٌؾشم٘مٌؾ ذا، 

 يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد. وإٟمام هق ُمـ إزل ويٌ٘مك ًمألسمد، وهذه احلٞم٤مة ٓ، وٓ وضمد ُمـ اًمٕمدم

  تعاىل:خاص باهلل «الؼقوم» اسم

ظم٤مص٦م سم٤مهلل  صٗم٦م «اًم٘مٞمقم»يمذًمؽ  ٦م سمف ؾمٌح٤مٟمف،ّمَّ صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم وخمت «اًمرمحـ»يمام أن 

ويٌٞمحقن إـمالىمٝم٤م قمغم  وذه٥م سمٕمض اًمّمقومٞم٦م إمم أهن٤م ًمٞم٧ًم صٗم٦م ظم٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، شمٕم٤ممم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٞم٘مقل اًمِمٞمخ  ويِمتٖمٚمقن سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م دائام، اًمّمقومٞم٦م اًمّم٤محللم اًمذيـ يًٝمرون يمثػما،

يم٤من سمٕمض قمٚمامء » :«اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م»سمف حمل اًمديـ اسمـ قمريب اعمٕمروف سمـ اًمِمٞمخ إيمؼم ذم يمت٤م

وم٘مٚم٧م ًمف: وصػ اًمرضم٤مل سم٤مًم٘مقاُمٞم٦م ذم  اعمٕمتزًم٦م ي٘مقل سم٤مظمتّم٤مص صٗم٦م اًم٘مٞمقُمٞم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم،

ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن همػم اهلل شمٕم٤ممم ىمد يٙمقن  (٤٥اىنصاء/ ) َّ) يل ىل مل خل ٱُّٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

وٓ ومرق قمٜمدٟم٤م » إيمؼم:صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  صمؿ شمقاصٚم٧م اًمٚم٘م٤مءات سمٞمٜمٜم٤م ومت٤مب ُمـ آقمتزال. ىمٞمقُم٤م،

، اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ واًمتًٕمقن  /) ش.سمٞمٜمٝم٤م )أي: اًم٘مٞمقُمٞم٦م( وسملم ؾم٤مئر إؾمامء اإلهلٞم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمتخٚمؼ هب٤م

 ذم ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مم اًمًٝمر، ط: دار اًمٗمٙمر(

 ضة: مؾحو

دي٦م أُمثٚم٦م صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م قمغم اًمتخٚمؼ سمّمٗم٤مت اهلل ىمرأت ومی سمٕمض يمت٥م يم٤ٌمر اًمٜم٘مِمٌٜم

 ؾمؽم اهلل ٟمٗمًف وأسمرز اخلٚمؼ، ومٜمًؽم أٟمٗمًٜم٤م وٟمٔمٝمر اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم و ديٜمف. ٘م٤مًمقا:وم وآشمّم٤مف هب٤م،

واهلل شمٕم٤ممم سمّمػم، ومٚمٞمٙمـ اعمرء  واهلل شمٕم٤ممم ممٞم٧م، ومٜمٛمٞم٧م اًمٌدقم٦م. .ومٜمحٞمل اًمًٜم٦م واهلل شمٕم٤ممم حمٍل،

٤ممم واهلل شمٕم .ُمـ حت٧م يدهأقمامل و فومٚمٞمٙمـ اعمرء رىمٞم٤ٌم قمغم أقمامًم ف. واهلل شمٕم٤ممم رىمٞم٥م،ٌسمّمػما سمٕمٞم

 ومٚمٜمًٛمع احلؼ ،ؾمٛمٞمعواهلل شمٕم٤ممم  قمٚمٞمؿ، ومٚمٜمٙمـ قمغم قمٚمٍؿ سم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م واعم٤ًمئؾ واًمٗمْم٤مئؾ.

 واهلل شمٕم٤ممم قمٗمق، ومٚمٜمٕمُػ قمـ أقمدائٜم٤م، ومٚمٜمًتج٥م ًمٚمحؼ،، واهلل شمٕم٤ممم جمٞم٥م .وٓ ٟمٖمؽم سمحٚمٛمف

 . ٤مومٚمٜمٜمت٘مؿ ُمٜمف ٟمحـ أيًْم  وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜمت٘مؿ ُمٜمف، وم٠مُم٤م إذا يم٤من اًمٕمدو قمٜمٞمدا حيت٘مر همػمه،

ومٝمؾ يّمح ٕطمد اًمتخٚمؼ » :«اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر» قه٤مب اًمِمٕمراين ذمىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم

سم٤مًم٘مٞمقُمٞم٦م اًمذي هق اًمًٝمر اًمدائؿ ًمٞمالً وهن٤مًرا؟ وم٤مجلقاب يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ 

وًمٞمس ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص »:صمؿ ىم٤ملش.واًمتًٕملم: أٟمف يّمح اًمتخٚمؼ سمف يم٤ٌمىمل إؾمامء اإلهلٞم٦م

 (/)اًمٞمقاىمٞم٧م  ش.احلؼ

   وهق اًمّمحٞمح. ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم «اًم٘مٞمقم»٘مٝم٤مء واعمحدصمقن ومٞمخّمقن وأُم٤م اًمٗم

إذا أـمٚمؼ قمغم اعمخٚمقق ُمـ إؾمامء اعمختّم٦م سم٤مخل٤مًمؼ ٟمحق » :«جمٛمع إهنر» ضم٤مء ذم

 (/)جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘می إسمحر  ش.اًم٘مدوس واًم٘مٞمقم واًمرمحـ يٙمٗمر

وإـمالىمف قمغم همػم اهلل شمٕم٤ممم يمٗمر،  مم، شمٕم٤موم٘مد اظمتص اًم٘مدوس واًم٘مٞمقم واًمرمحـ سم٤مهلل
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 وإٓ ل يٙمـ يمٗمرا. ـ يمؾ قمٞم٥م،قمسمف اًمرىم٤مسم٦م قمغم يمؾ رء، واعمٜمزه يٙمٗمر إٓ إذا أراد  وًمٙمـ ٓ

وُمـ ىم٤مل عمخٚمقق: ي٤م ىمدوس، أو » :«اًمٗم٘مف إيمؼم» اًم٘م٤مري ذم ذح وىم٤مل اعمال قمكم

ٞمد أن ُمـ ىم٤مل عمخٚمقق: ي٤م قمزيز اًم٘مٞمقم ، أو اًمرمحـ، أو ىم٤مل اؾماًم ُمـ أؾمامء اخل٤مًمؼ يمٗمر، وهق يٗم

وٟمحقه يٙمٗمر أيًْم٤م، إٓ أن أراد هبام اعمٕمٜمی اًمٚمٖمقي ٓ اخلّمقص آؾمٛمل، وإطمقط أن 

 ()ذح اعمال قمكم اًم٘م٤مري قمٚمی اًمٗم٘مف إيمؼم، ص ش.ي٘مقل: ي٤م قمٌد اًمٕمزيز، ي٤م قمٌد اًمرمحـ

 

 

  -  ٍ(1)َخاِىٌق باَِل َخاَجٍة، َراِزٌق باَِل َمُؤْوَُة. 
  

 وهو يف غـى طـه:   تعاىل خالق كل ءي،،هللا

 (٧٧الرعد/ ) َّ هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

وأُم٤م اهلل شمٕم٤ممم اًمٖمٜمل  إًمٞمف أو شمٕمٚم٘م٧م سمف أهمراوف،يّمٜمع اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤م إٓ إذا اطمت٤مج  ٓ

 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم: تٕمٚمؼ همروف سمخٚم٘مف.ي وٓ حيت٤مج إمم اًمٙمقن، ومال
 إمم اعمحت٤مج اعمٓمٚمؼ. اًمٕم٘مؾ أن حيت٤مج اًمٖمٜمی اعمٓمٚمؼ وحُيٞمؾ  (٧٦فاطر/ ) َّ هب  مب خب حب

 (٤٩حمٍد/ ) َّمق حق مف خف ُّٱ مم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٧اىعِهبٔت/ ) َّ حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك  حك  ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱرة إمم أن  هدف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن واجلـ هق اًمٕم٤ٌمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:واإلؿم٤م
ان اهلل شمٕم٤ممم ويمرُمف وٟمٕمٛمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة شمٕمٜمل أن يًتح٘مقا روق (٦٧اذلاريات/ ) َّ ىئ نئ مئ

 مب مئهئ  هي مي خي ٱُّٱواهلل شمٕم٤ممم ذم همٜمك قمـ قم٤ٌمدهتؿ.ىم٤مل شمٕم٤ممم: وإقمامل اًمّم٤محل٦م،
 (٥٧فطيت/ ) َّمت هب

ًمٙمؿ وآظِمَريمؿ وإٟمًٙمؿ وضِمٜمَّٙمؿ يم٤مٟمقا قمٚمی »وذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ي٤م قم٤ٌمدي ًمق أنَّ أوَّ

                                                 
( يمذا ذم أيمثر اًمٜمًخ، وذم سمٕمْمٝم٤م )«ويمٚمٝم٤م صحٞمح. وُمٕمٜم٤مه: اًمتٕم٥م واعمِم٘م٦م. وومٞمٝم٤م ًمٖم٤مت ش ُُمْقٟم٦م»، وذم سمٕمْمٝم٤م شُُم١ْمٟم٦م

ُمٝمٛمقز سمٗمتحتلم،  إطمداه٤م قمغم ومٕمقًم٦م سمٗمتح اًمٗم٤مء، وهبٛمزة ُمْمٛمقُم٦م، واجلٛمع َُمُئقٟم٤مت قمغم ًمٗمٔمٝم٤م. وَُم٠َمْٟم٧ُم اًم٘مقَم أُْم٠َمهُنؿ

واًمٚمٖم٦م اًمث٤مي٦م ُُم١ْمَٟم٦م هبٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: أُمػمٟم٤م ُُم١ْمَٟمُتف ظمٗمٞمٗم٦م * واجلٛمع ُُم١َمٌن، ُمثؾ هُمْروَم٦م وهُمَرف. واًمث٤مًمث٦م ُُمْقَٟم٦م 

، م و ن(/)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم سم٤مًمقاو، واجلٛمع ُُمَقن ُمثؾ ؾمقرة وؾمقر. 
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ًمٙمؿ وآظِمَريمؿ أشم٘می ىمٚم٥م رضمؾ واطمٍد ُمٜمٙمؿ ُم٤م زاد ذًمؽ ذم ُُمٚمٙمل ؿمٞمًئ٤م،  ي٤م قم٤ٌمدي ًمق أنَّ أوَّ

ٙمؿ وضِمٜمَّٙمؿ يم٤مٟمقا قمغم أومجر ىمٚم٥م رضمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ ُم٤م ٟم٘مص ذًمؽ ُمـ ُُمٚمٙمل ؿمٞمًئ٤م، ي٤م  ًَ وإٟم

ًمٙمؿ وآظِمَريمؿ وإٟمًٙمؿ وضِمٜمَّٙمؿ ىم٤مُمقا ذم صٕمٞمد واطمٍد وم٠ًمًمقين وم٠مقمٓمٞم٧ُم يمؾَّ  قم٤ٌمدي ًمق أنَّ أوَّ

)صحٞمح ش. اعمخٞمُط إذا ُأدظِمؾ اًمٌحرَ إٟم٤ًمٍن ُم٠ًمًمتَف ُم٤م ٟمَ٘مص ذًمؽ مِم٤َّم قمٜمدي إٓ يمام َيٜمُ٘مص 

 (ُمًٚمؿ، رىمؿ:

 هلل تعاىل كل أحد من غر تعب: يرزق ا

يِمؼ  يمذًمؽ يرزق اهلل شمٕم٤ممم اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م سمٙمامل ىمدرشمف، و ٓ هلل شمٕم٤ممم همٜمل،يمام أن ا

 مع جع مظ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: : يمـ ومٞمٙمقن،ىم٤مل ًمفسمؾ إذا أراد ؿمٞمئ٤م  قمٚمٞمف رزق اعمخٚمقىم٤مت أصال،
 (٩٣يس/ ) َّحق مف خف حف جف مغ جغ

 (٥٨آل عٍران/ ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٥٠انلدو/ ) َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

َ قمـ وضمقد اًمٌمء سمٛمجرد  إلجي٤مد رء، «يمـ» هلل شمٕم٤ممم ذم همٜمك قمـ ىمقل:وا وإٟمام قمؼمَّ

 قمغم ُم٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٕمرب. «يمـ ومٞمٙمقن» إرادشمف سم٘مقًمف:

ٱَّيث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ٱُّٱشمٕم٤ممم:وىم٤مل
 (اذلاريات)

 ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م
ٔد/ ) َّ مه جه ْ٧) 

 اقا واجلواب طـه: طذ كون اهلل تعاىل رز  اإليراد 

ُم٤م سم٤مل يمثػم ُمـ اخلٚمؼ واًمٌنم يٛمقشمقن ضمققًم٤م  قمغم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞم٘م٤مل:يقرد 

 مم وقمد سمرزق اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م؟ إذا يم٤من اهلل شمٕم٤م سم٤مًمًٜملم،

 طـه:اجلواب 

- ،وم٢من  خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمرزق ًمٚمخٚمؼ يمٚمف، وم٢مذا أصٞم٧ٌم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜمقاطمل سم٤مًم٘محقط

وإٟمام يٜمِم٠م اًم٘محقط  اًمٌالد إظمرى شمتٛمتع سم٤مًمرظم٤مء، وإيّم٤مل هذا اًمرزق ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م اًمٌنم،

  ٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤م.وإٓ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم خيٚمؼ اًمرزق ًم، سمٕمدم ىمٞم٤مُمٝمؿ سمٛم١ًموًمٞمتٝمؿ
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.  «ُم٤م ُٟمرَزق ومٝمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم دون همػمه.  :أي ،«ـُمِ » سمٛمٕمٜمك «قمغم 

ُّٱ وم٘مد يٛمٜمع اًمرزق عمٕمّمٞمتٝمؿ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ؽمك اعمٕمّمٞم٦م،. اًمرزق ُمنموط سم ِّ ّٰ 
 (٧٧٣انلدو/ ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 .،يث٧ٌم ومٞمف اعمقوقع ًمٚمٛمحٛمقل ذم سمٕمض إوىم٤مت أو ذم وىم٧م  هل ىمْمٞم٦م قم٤مُم٦م ُمٓمٚم٘م٦م

ٕوىم٤مت. ومػمزق اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م داُم٧م طمٞم٤مة اعمرء ُم٘مدرة ًمف، وم٢مذا ضم٤مء أضمٚمف اعم٘مدر ُم٤مت ُمـ ا

وم٢من اًمّمٞم٤مٟم٦م شمرشمٗمع قمٜمف. هذا ُمًتٗم٤مد  يمام إذا ىمدر ًمف اعمقت حل٤مدث ُمـ احلقادث، سم٥ًٌم اجلقع،

 ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اعمختٚمٗم٦م.




- .ٍة ُمِمْيٌت بََِل ََمَافٍَة، بَاِعٌث بََِل َمَشقَّ
 

 :من غر مشؼةٍ  ، وباطٌث بال خوٍف   يمقٌت اهلل تعاىل

  (الشٍس) َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٨اتلغابَ/ ) َّ حص

 (٣٩ىلٍان/ ) َّ مئ هي مي خي حي  جي ٰه ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٩٣يس/ ) َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

وم٢مذا ضم٤مء أضمؾ اعمرء اٟمت٘مؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم قمغم   اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير أقمامل اخلٚمؼ،ىمدر اهلل شمٕم٤ممم

ٕن  خي٤مف ذم ذًمؽ أطمدا؛ وٓ ويٛمٞم٧م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء، وومؼ ىمْم٤مئف وىمدره،

وم٤محلٞم٤مة واعمقت واًمٌٕم٨م  واهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدير اعمٓمٚمؼ ُمؼمأ ُمـ اًمٕمجز، اخلقف ُمـ قمالُم٦م اًمٕمجز،

 (٤اىفركان/ ) َّ حي جي يه ىه  مه جه ين ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: شمٕم٤ممم.سمٕمد اعمقت؛ يمٚمف سمٞمد اهلل

 (٣امليم/ ) َّ من خن  حن جن ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٣٤األُبياء/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

واخلٚمؼ يمٚمف  ،وهق سمديع اًمًاموات وإرض اًم٘م٤مدر قمغم ظمٚمؼ يمؾ رء سمال ُمِم٘م٦م، فإٟم

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ٞمف،أطمرى سم٠من شمٙمقن إقم٤مدة اخلٚمؼ أهقن قمٚم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٣٨الروم/ ) َّزئ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٤٤األخلاف/ ) َّ خت حت جت هب مب خب حب هئجب

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (يس) َّ جب  هئ

 َّ ري ٰى ين ىن نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٪٧اىعِهبٔت/ )

 مجع ذرات اجلًؿ اعمتٜم٤مصمرة؛ ٕن قمٚمٛمف حمٞمط سمذرات اًمٙمقن يمٚمف،قمغم اهلل شمٕم٤ممم  يٕمز ٓ

 ىث  نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٤شبأ/ ) َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

يم٤من رضمؾ ممـ يم٤من » أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: «صحٞمحف»روى اًمٌخ٤مري ذم 

ف: إذا أٟم٤م ُم٧م ومخذوين ومذروين ذم اًمٌحر ذم يقم ص٤مئػ، ىمٌٚمٙمؿ يزء اًمٔمـ سمٕمٛمٚمف، وم٘م٤مل ٕهٚم

ُم٤م محٚمؽ قمغم اًمذي صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل: ُم٤م محٚمٜمل إٓ خم٤مومتؽ، ومٖمٗمر  صمؿ ىم٤مل: ،ومٗمٕمٚمقا سمف، ومجٛمٕمف اهلل

 (:)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ. «ًمف

ويٜمت٘مص ُمٜمٝم٤م إذ ل يٕمد ُمًٚمام  ي١مُمـ سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم، يرد قمٚمٞمف أٟمف يمٞمػ همٗمر ًمف وهق ٓ

  سمٕمده؟

  ٤مب قمٜمف اعمحدصمقن ُمـ وضمقه:أضم

-  َيٛمٙمـ، شمتٕمٚمؼ سمام ٓ وىمدرة اهلل شمٕم٤ممم ٓ ف ضمٝمال،ئرُم٤مده وإطمٞم٤م يم٤من يًتحٞمؾ مجع 

  شمتٕمٚمؼ هبام ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم. وم٢مٟمف ٓ ٚمٙمف،ٚمؼ ُمـ ُمِ أو إظمراج ظَم  ٟمحق ذيؽ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم،

- ،يمام  ر ًمف.ومٖمٗم إٟمام ظمرضم٧م هذه اًمٙمٚمامت اًمٜم٤مسمٞم٦م ُمٜمف ُمٖمٚمقسًم٤م قمٚمٞمف سم٤مخلقف واًمذقمر

ورد ذم طمدي٨م اًمتقسم٦م ىمّم٦م اًمذي يم٤من قمغم راطمٚمتف سم٠مرض ومالة، وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمٜمف وقمٚمٞمٝم٤م ـمٕم٤مُمف 

س ُمـ راطمٚمتف، ومٌٞمٜم٤م هق يمذًمؽ س ُمٜمٝم٤م، وم٠مشمك ؿمجرة، وم٤موٓمجع ذم فمٚمٝم٤م، ىمد أيِ وذاسمف، وم٠ميِ 

اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ،  إذا هق هب٤م ىم٤مئٛم٦م قمٜمده، وم٠مظمذ سمخٓم٤مُمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل ُمـ ؿمدة اًمٗمرح:

 (. )صحٞمح ُمًٚمؿ،رىمؿ: .«ُمـ ؿمدة اًمٗمرح أظمٓم٠م

- ،ويم٤من يرى أن هذا اًمٕمٛمؾ يٜمجٞمف ُمـ  أضمٞم٥م قمٜمف سم٠مٟمف يم٤من ي٘مر سم٘مدرة اهلل اًمٙم٤مُمٚم٦م

 وأُم٤م إذا يم٤من ُمتٜم٤مصمرا وم٢مٟمف ٓ وهق أن اهلل شمٕم٤ممم يْمٞمؼ قمغم اعمرء إذا يم٤من ضمًده ؾمٚمٞمام، اًمٜم٤مر،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 حص مس خس ٱُّٱ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٞمف،اًمتْمٞمؼ قمٚم «ًمئـ ىمدر اهلل قمكمَّ » سمـ واعمراد يْمٞمؼ قمٚمٞمف.
 أظمرى. ٦موصمٛم٦م أضمقسم( ٣٧الرعد/ ) َّجض مص خص

ىم٤مل قم٘م٦ٌم حلذيٗم٦م: أٓ حتدصمٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٜمٌل » سمٚمٗمظ: «صحٞمح اًمٌخ٤مري»وضم٤مء ذم 

س ُمـ احلٞم٤مة أوص إن رضمال طميه اعمقت، عم٤م أيِ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: 

٤م يمثػما، صمؿ َأوُروا ٟم٤مًرا، طمتك إذا أيمٚم٧ْم حلٛمل، وظمٚمّم٧م إمم أهٚمف: إذا ُُم٧مُّ وم٤ممجٕمقا زم طمٓمٌ

قمٔمٛمل، ومخذوه٤م وم٤مـمحٜمقه٤م ومذروين ذم اًمٞمؿ ذم يقم طم٤مر، أو راح، ومجٛمٕمف اهلل وم٘م٤مل: ل 

 ()صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.ومٕمٚم٧م؟ ىم٤مل: ظمِمٞمتؽ، ومٖمٗمر ًمف

 ()رىمؿ:ش.ومقاهلل ًمئـ ىمدر قمكمَّ ريب ًمٞمٕمذسمٜمل قمذاسًم٤م ُم٤م قمذسمف أطمدا» وذم رواي٦م أظمرى:

  ومٞمجٛمٕمٝم٤م ويٌٕمثٝم٤م. قمٚمؿ ُمٜمف أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم مجع ذرات إُمقت اعمتٜم٤مصمرة،

  أقوال طدة يف ادوت:

 ذم اعمقت أىمقال صمالصم٦م:  

-  .زوال احلٞم٤مة قمام اشمّمػ هب٤م 

-  .ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح اًمٌدن 

-  .قمدم احلٞم٤مة قمام ُمـ ؿم٠مٟمف احلٞم٤مة 

- ر اًمٖمرور إمم دار اًمنور.وُمقت إظمٞم٤مر هق آٟمت٘م٤مل ُمـ دا 

   ادوت وجودي أم طدمي؟:

وهق  هؾ اعمقت وضمقدي أم قمدُمل؟ ومذه٥م إيمثرون إمم أٟمف وضمقدي، اظمتٚمٗمقا:

واخلٚمؼ ( ٣امليم/ ) َّ مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: اًمّمحٞمح؛

 يتٕمٚمؼ سم٤مًمقضمقد ٓ اًمٕمدم.

وآٟمت٘م٤مل وضمقدي ٓ   آظمر.واحل٤مصؾ أن اعمقت هق اٟمت٘م٤مل اًمروح ُمـ قم٤مَل إمم قم٤ملَ 

 قمدُمل. 

اظمتٚمػ ذم اعمقت هؾ هق وضمقدي أم قمدُمل؟ » :«حتٗم٦م اعمريد»ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمقري ذم 

 .«اًمث٤مين ومذه٥م إؿمٕمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم إمم إول...، وذه٥م اإلؾمٗمرايٞمٜمل و اًمزخمنمي إمم

 (واًمٜمؼماس، ص ․ٟمثر اًممزم، ص ․)حتٗم٦م اعمريد، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ل اخلٚمؼ شم٠مويالت هل:وُمـ ذه٥م إ   مم أٟمف قمدُمل أوَّ

(ر اعمقت واحلٞم٤مة ر اًمقًمد ُمثال ىمدَّ  واًمت٘مدير يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمدم واًمقضمقد، .( ظَمَٚمَؼ، أي: ىمدَّ

 يم٤من سم٤مظمتٞم٤مر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وهق قمدُمل. وُمـ ىمدر ًمف اًمٕم٘مؿ، ومٝمق وضمقدي، ٕطمد،

() ذح اعم٘م٤مصد  ․ظمَٚمؼ، أي: أؾم٤ٌمب اعمقت واحلٞم٤مة(/. ٘م٤مئد، صوذح اًمٕم․  ،واًمٜمؼماس

 (ص

  ( قمدم ُمٚمٙم٦م.( قمدم حمض. )اًمٕمدم قمغم ىمًٛملم: )

 ُمـ ؿم٠مٟمف اًمٌٍم. ٟمحق إقمٛمك: ُمٕمدوم اًمٌٍم، قمدم اعمٚمٙم٦م هق اعمٕمدوم اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمقضمقد،

 يقصػ اجلدار سمٕمدم اًمٌٍم. ومال

هل  احلٞم٤مة:» ىم٤مل اًمنميػ اجلرضم٤مين: ُم٤م سمف اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ذم اعمقصقف سم٤محلٞم٤مة. احلقاة: 

 ()اًمتٕمريٗم٤مت، ص  ش.صٗم٦م شمقضم٥م ًمٚمٛمقصقف هب٤م أن يٕمٚمؿ وي٘مدر

 حرش الروح مع اجلسد:

 واحلنم هق طمنم اًمروح ُمع اجلًد. اًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت طمؼ، ي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م:

 ويٜمٙمر اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت.

  ( اإلهلٞمقن.) ( اًمٓمٌٞمٕمٞمقن.) واًمٗمالؾمٗم٦م قمغم ٟمققملم:

() :و  طمنم ٓ ًمٚمروح وٓ ًمٚمجًد. ٓ وي٘مقًمقن: ًمقن سم٤مُٕمقر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،ي٘مق اًمٓمٌٞمٕمٞمقن

 و ٓ اًمذي ٟمٗمد أو اًمٜمٗمس هق اًمدم، شمٕمقد ٓطم٘م٤م، وٓ اعمقت قم٤ٌمرة قمـ اٟمتٗم٤مء احلرارة، ي٘مقًمقن:

  يٕمقد. يٕمقد، أو يم٤من سمداظمٚمف هقاء ىمد اٟمتٝمك وٓ

(:ي٘مقل اإلهلٞمقن )  وٓ ش.واًمتٍمفاًمٜمٗمس ضمقهر جمرد يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن، وي٘مقم سم٤مًمتدسمػم 

ًم٘مٞم٧م  وم٢من وصٚم٧م اًمٜمٗمس إمم ذروة اًمٙمامل ذم اًمدٟمٞم٤م، ومتٌ٘مك وإن ُم٤مت اإلٟم٤ًمن، شمٜمٕمدم اًمٜمٗمس،

 وإن ل شمٗمز سم٤مًمٙمامل ذم اًمدٟمٞم٤م ٟمزل هب٤م اهلؿ واحلزن، اًمنور واًمٗمرح سمٕمد اعمقت وهذا هق اجلٜم٦م،

 ()اًمٜمؼماس، ص  .وهذا هق اًمٜم٤مر هل٤م

 اًمروح ُمع اجلًد.احلنم طمنم وي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م:
(1)

 

                                                 
( ) أن إىمقال اعمٛمٙمٜم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مد ٓ شمزيد قمغم مخ٦ًم:ىم٤مل ذم ذح اعمقاىمػ: اقمٚمؿ

إول: صمٌقت اعمٕم٤مد اجلًامين وم٘مط، وهق ىمقل أيمثر اعمتٙمٚمٛملم اًمٜم٤مومٞملم ًمٚمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م. 
واًمث٤مين: صمٌقت اعمٕم٤مد اًمروطم٤مين وم٘مط، وهق ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م اإلهلٞملم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صمؿ  ويٌ٘مقن قمغم ذًمؽ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، هيٚمؽ اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمٗمخ٦م إومم،» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

.«حتنم إضم٤ًمم ُمع إرواح
(1) 

  ىم٤مل اعمتٜمٌئ: حتت٤مج إمم دًمٞمؾ، وهل طم٘مٞم٘م٦م سمدهٞم٦م ٓ اشمٗم٘مقا قمغم ـمري٤من اعمقت،  

 خَت٤َمًَمَػ اًمٜم٤مُس طمتَّك ٓ اشمٗم٤مق هلؿ

 

َج٥ِم إٓ قمَٚمی ؿَمجَ  ۞  ٥ٍم َواخْلُْٚمُػ ذم اًمِمَّ

 ()اًمقؾم٤مـم٦م سملم اعمتٜمٌل وظمّمقُمف، ًمٚمجرضم٤مين، ص 

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمٜمٝمؿ: أٟمٙمر اعمنميمقن احلنم،

(٩٪اإلرساء/ ) َّ ىب نب مب
 () :(٤٦األُبياء/ ) َّمل  خل حل جل ُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

                                                                                                                           
ًمٖمزازم، واًمراهم٥م، وأيب زيد اًمدسمقد، وُمٕمٛمر ُِمـ واًمث٤مًم٨م: صمٌقهتام ُمًٕم٤م، وهق ىمقل يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم يم٤محلٚمٞمٛمل، وا

ىمدُم٤مء اعمٕمتزًم٦م، واجلٛمٝمقر ُمـ ُمت٠مظمري اإلُم٤مُمٞم٦م، ويمثػم ُمـ اًمّمقومٞم٦م، وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا: اإلٟم٤ًمن سم٤محل٘مٞم٘م٦م هق اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م، 

ن، وم٢مذا وهل اعمٙمٚمػ واعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص واعمث٤مب واعمٕم٤مىم٥م، واًمٌدن جيري ُمٜمٝم٤م جمری أًم٦م، واًمٜمٗمس سم٤مىمٞم٦م سمٕمد وم٤ًمد اًمٌد

أراد اهلل شمٕم٤ممم طمنم اخلالئؼ ظمٚمؼ ًمٙمؾ واطمد ُمـ إرواح سمدًٟم٤م يتٕمٚمؼ سمف ويتٍمف ومٞمف يمام يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م.
واًمراسمع: قمدم صمٌقت رء ُمٜمٝمام، وهذا ىمقل اًم٘مدُم٤مء ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞملم.

ًمٜمٗمس هؾ هل اعمزاج واخل٤مُمس: اًمتقىمػ ذم هذه إىم٤ًمم، وهق اعمٜم٘مقل قمـ ضم٤مًمٞمٜمقس؛ وم٢مٟمف ىم٤مل: ل يتٌلم زم أن ا

․هذا يمالُمف ․ومٞمٜمٕمدم قمٜمد اعمقت ومٞمًتحٞمؾ إقم٤مدهت٤م، أو هل ضمقهر سم٤مق سمٕمد وم٤ًمد اًمٌٜمٞم٦م، ومٞمٛمٙمـ اعمٕم٤مد طمٞمٜمئذ
وٓ خيٗمك أن اًمراسمع اًمذي هق قمدم صمٌقت رء ُمٜمٝمام ٓ ي٘م٤مسمؾ اًمتقىمػ، وم٤مٕومم: اًمراسمع قمدم يمؾ ُمٜمٝمام. وإن ُم٤م ٟم٘مٚمف 

ٕم٤مد اًمروطم٤مين، وأُم٤م اجلًامين ومٝمق يٜمٙمره، يمٞمػ وهق ٓ جيقز إقم٤مدة اعمٕمدوم قمـ ضم٤مًمٞمٜمقس يدل قمٚمی صمٌقت اًمتقىمػ ذم اعم

()ذح اًمٕمالُم٦م قمّم٤مم قمٚمی ذح اًمٕم٘م٤مئد، صوٓ ؿمٌٝم٦م ذم اٟمٕمدام اجلًؿ، وإٟمام اًمؽمدد قمٜمده ذم اٟمٕمدام اًمٜمٗمس.
( )ُم٤م سملم »صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل »: «اعمرىم٤مة»ذم  ىم٤مل اعمال قمٚمی اًم٘م٤مری

أهبؿ ذم احلدي٨م وسملم ذم همػمه أٟمف ش. اًمٜمٗمختلم  )أي ٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ وهل اإلُم٤مشم٦م، وٟمٗمخ٦م اًمٜمِمقر وهل اإلطمٞم٤مء( أرسمٕمقن

)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب ٟمٗمخ اًمّمقر( ش.أرسمٕمقن قم٤مًُم٤م. وًمٕمؾ اظمتٞم٤مر اإلهب٤مم عم٤م ومٞمف ُمـ اإلهي٤مم...
ش.اًمٜمٗمخ٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م أرسمٕمقن يقًُم٤مسملم (: »وىم٤مل ذم وقء اعمٕم٤مزم، )ص
وىمد ضم٤مء أن سملم اًمٜمٗمختلم أرسمٕملم قم٤مُم٤م. ىمٚم٧م: وىمع يمذًمؽ ذم ـمريؼ وٕمٞمػ قمـ أيب »وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

ُمـ ُمرؾمؾ احلًـ: سملم اًمٜمٗمختلم أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، إومم  «اًمرىم٤مئؼ»هريرة ذم شمٗمًػم اسمـ ُمردويف. وأظمرج اسمـ اعم٤ٌمرك ذم 

وإظمرى حيٞمل اهلل هب٤م يمؾ ُمٞم٧م. وٟمحقه قمٜمد اسمـ ُمردويف ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهق وٕمٞمػ  يٛمٞم٧م اهلل هب٤م يمؾ طمل،

أيًْم٤م. وقمٜمده أيًْم٤م ُم٤م يدل قمغم أن أسم٤م هريرة ل يٙمـ قمٜمده قمٚمؿ سم٤مًمتٕمٞملم، وم٠مظمرج قمٜمف سمًٜمد ضمٞمد أٟمف عم٤م ىم٤مًمقا: أرسمٕمقن 

هريرة ُمٜم٘مٓمًٕم٤م، صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مذا؟ ىم٤مل: هٙمذا ؾمٛمٕم٧م. وأظمرج اًمٓمؼمي سمًٜمد صحٞمح قمـ ىمت٤مدة ومذيمر طمدي٨م أيب 

أصح٤مسمف ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ ذًمؽ وٓ زادٟم٤م قمٚمٞمف، همػم أهنؿ يم٤مٟمقا يرون ُمـ رأهيؿ أهن٤م أرسمٕمقن ؾمٜم٦م. وذم هذا شمٕم٘م٥م قمغم ىمقل 

 (/)ومتح اًم٤ٌمري ش. احلٚمٞمٛمل اشمٗم٘م٧م اًمرواي٤مت قمغم أن سملم اًمٜمٗمختلم أرسمٕملم ؾمٜم٦م



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 () :(٩٩اىلطص/ ) َّ  رن مم ام يل ىل ٱُّٱ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ()(٣٧الرمحَ/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٱ 

 () :جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ ٱُّوىم٤مل شمٕم٤ممم 
 (٣٩ابللرة/ ) َّ حط مض خض حض

 ( ):(٦٧يس/ ) َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ( ):(٦٤يس/ ) َّ حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر:

ًمق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م شمدوم سم٠مهٚمٝم٤م
 

ل اهلل ومٞمٝم٤م خمٚمَّداًمٙم٤من رؾمق ۞
 ()اًمًحر احلالل ذم احلٙمؿ وإُمث٤مل، ٕمحد سمـ إسمراهٞمؿ اهل٤مؿمٛمل، ص  

ُم٤م أّه قمٌد ههة إٓ أًمًٌف اهلل ِرداَءه٤م، إن » قمـ ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٌجكم ُمرومققم٤م:

ا ومنمٌّ   ()اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين، رىمؿ:ش. ظمػًما ومخػٌم، وإن ذر

  مة:األدلة العؼؾقة طذ الؼقا

(اًم٘مٞم٤مُم٦م همػم ُمًتحٞمٚم٦م؛ ) ،وجي٥م شمًٚمٞمؿ اخلؼم إذا أظمؼم سمف ص٤مدق. سمؾ ممٙمٜم٦م قم٘مال 

( إذا اؾمتٓم٤مع اًمٓمٗمؾ محؾ ُم٤م يزن  يمٞمٚمقيـ، وم٢من واًمده يًٕمف محؾ ُم٤م يزن قمنميـ )

وذًمؽ ٕن ُم٤م يِمؼ قمغم اًمٓمٗمؾ، أو يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من، ممٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم  يمٞمٚمق.

 وم٘مس قمٚمٞمف اخلٚمؼ وم٢مٟمف ىمد يّمٕم٥م قمٚمٞمف أو يًتحٞمؾ قمٚمٞمف اًمٌمء،ًمٖمػمه؛ سمؾ رسمام هيقن قمٚمٞمف. 

 يِمؼ قمغم اهلل شمٕم٤ممم.  وٓ أو ٟمٗمح اًمروح ومٞمف؛ ٟمحق إطمٞم٤مء اعمٞم٧م،

(.إقم٤مدة اًمٕمٛمؾ أهقن قمغم اخلٚمؼ ُمـ اسمتدائف )  وأُم٤م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمًتقي قمٚمٞمف اخلٚمؼ

 (٣٨الروم/ ) َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم: واإلقم٤مدة.

(يمٞمػ )  يّمٕم٥م ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن قمغم ُمـ ظمٚمؼ إرض واًمًامء؟ إن اخلٞم٤مط اًمذي خيٞمط

 خيٗمك.  هيقن قمٚمٞمف يمثػما ظمٞم٤مـم٦م اًم٘مٛمٞمص يمام ٓ -ًم٦ًٌم هٜمدي٦م ؿمٝمػمة -«اًمِمػمواين»

(ٓ يمؾ رء ذم اًمدٟمٞم٤م دائ٥م ذم قمٛمٚمف، وي٘مقم سمقفمٞمٗمتف، اًمٚمٝمؿ إٓ اًمٌنم اًمذي )  ي٘مقم

ي٘مقم سمقاضمٌف  ُمـ ٓو يٕمٌد، وقمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمدة وٓ ،يٕمدل وٓ ومٕمٚمٞمف اًمٕمدل، سمقاضمٌف طمؼ اًم٘مٞم٤مم،

وجيزى اًمّم٤مًمح سمّمالطمف،ويٕم٤مىم٥م اًمزء  ومالسمد ُمـ ُمٙم٤من آظمر يٕم٤مىم٥م ومٞمف، يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م،

 (٦٧اذلاريات/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: قمغم ؾمقئف.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٧٧٦املؤٌِٔن/ ) َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:

(ر ًمإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم وإن يم٤من أـمقل سم٘م٤مء، ومٛمثال:  ٤م أدٟمك ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٌنم،( ُم٤م ؾُمخِّ

ومٕمٚمؿ ُمٜمف أن هذا  واًمٌنم ُم٤م أهماله وهق ىمّمػم اًمٕمٛمر، وهق ىم٤مئؿ ىمروٟم٤م، اجلٌؾ ًمٞمس ًمف قم٘مؾ،

  اإلٟم٤ًمن اًمٖم٤مزم ٓ سمد ًمف ُمـ قم٤مل يدوم ومٞمف، وهق أظمرة.

(،ُم٤م ُمـ ُمريم٥م إٓ ًمف ُمٗمردات ) ،روح »ذاب  ومٛمثال: ُمتاميزة سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض

س قمٚمٞمف اًمٗمرح واهلؿُّ وىمِ  ُمريم٥م ُمـ اًمًٙمر واًمٗمقايمف وٟمحقه٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مس واعمٗمردات، «ومزاأ

ومال سمد ُمـ ُمٙم٤من  وم٤مهلَؿُّ ذم اًمدٟمٞم٤م ي٤ًمير اًمٗمرح ظمٓمقة سمخٓمقة، ذم اًمدٟمٞم٤م يٛمتزج سمٕمْمٝمام سمٌٕمض،

  طمٞم٨م اًمٗمرح ذم اجلٜم٦م واهلؿ ذم اًمٜم٤مر. وهق قم٤مل أظمرة، يتاميز ومٞمف اًمٗمرح قمـ اهلؿ،

()  يمام ًمق  يتٛمٜمك اعمرء ُم٤م يٕم٤مرض اًمٗمٓمرة، ومال يٕم٘مٌٝم٤م ُمقت، اعمرء ذم طمٞم٤مة ٓيرهم٥م

وأُم٤م  خيٓمر سم٤ٌمًمف ذًمؽ أسمدا، ومال ويًٕمك ويٛمٌم؛ ٕٟمف ُمًتحٞمؾ، متٜمك أن يٕمٞمش سمٖمػم ٟمٗمس،

اًمٕمٞمش إسمدي وم٘مد شمّمدر ىم٤مئٛم٦م أُم٤مين اًمٌنم ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم؛ سمؾ ٟمِمٓم٧م سمٕمض اًمدول 

طمتك يتًٜمك  إصمري٤مء اًمذيـ أُمروا سمحٗمظ ضمثثٝمؿ سم٤مٕدوي٦م، ويمؿ ُمـ اًمراىمٞم٦م ذم دراؾمتف وحت٘مٞم٘مف،

ًمٚمٌنم إطمٞم٤مؤهؿ ومٞمام إذا شمٙمٚمٚم٧م ُم٤ًمقمل إطمٞم٤مء اعمقشمك سم٤مًمٜمج٤مح، ووىمٗمقا ًمف رصٞمدا يٌٚمغ ىمٞمٛمتف 

٤م ومجٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمف قم٤معمَ  واحل٤مصؾ أن احلٞم٤مة إسمدي٦م سمام أهن٤م ُمًتحٞمٚم٦م، سماليلم ُمـ اًمدوٓرات.

 ٟم٤ًمن ذم احلٞم٤مة ًمألسمدي٦م. طمٞم٨م شمتح٘مؼ ومٞمف أُمٜمٞم٦م اإل آظمر،

(،حيٛمؾ اًمٌنم ٟمامذج ًمألؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م، ومرأؾمف ُمثؾ اًمًامء )  وأومٙم٤مره شمِمٌف اًمٜمجقم، وقمٞمٜمف

، وذم  قمٞمٜمف ُم٤مء ُم٤مًمح، وذم ومٞمف ُم٤مء قمذب، شمِم٤مسمف اًم٘مٛمر واًمِمٛمس، شمف ُم٤مء ُمرٌّ وذم  وذم ُِمرَّ

 ؾ اًمٖم٤مسم٦م،وأؿمٕم٤مر رأؾمف مت٤مصم وقمرىمف يِمٌف ىمٓمرات اعمٓمر، اطمتٙم٤مك اجلًد ٟمٛمقذج احلرارة،

س قمٚمٞمف اًمؽماب واًمٜم٤مر، واهلقاء يمؾ وىمِ  وزيم٤مُمف يِمٌف اًمٓمقوم٤من، واهلقام ومٞمف شمِمٌف احلٞمقاٟم٤مت،

أن يٛمقت وومٕمال شمٕمرض  اًمذي ومٞمف ٟمٛمقذج اًمٙم٤مئٜم٤مت ٚمٌنمًموم٢مذا أُمٙمـ   ذًمؽ ذم اًمٌنم.

. وإذا أُمٙمـ ُمقت اًمٙمقن ، وهق اًم٘مٞم٤مُم٦م٤مئٜم٤متُم٤مٟمع ُمـ ُمقت اًمٙم ويتٕمرض ًمٚمٛمقت، وم٢مٟمف ٓ

 وىمع، ومٞمٛمٙمـ ُمقت اًمٙمقن اًمٙمٌػم. اًمّمٖمػم، سمؾ

(وؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، واًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وقم٘مٞمدة اعمج٤مزاة؛ )  يمؾ ذًمؽ هيدف إمم إصالح

 ومتٜمتٝمؽ اًم٘مقاٟملم أيمثر مم٤م شمقوع، وم٘مد ظم٤من اعمث٘مٗمقن، وومِمٚم٧م اًمقؾم٤مئؾ اًمثالث إول، اًمٜم٤مس،

 اًمًٌؾ حلٛمؾ اًمٜم٤مس وأُم٤م قم٘مٞمدة اعمج٤مزاة ومٝمل ظمػم وُم٤م أهقن اًمتٗم٤مدي ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ.

، «قمٚمقم اًم٘مرآن»هذه إدًم٦م وأُمث٤مهل٤م ذم  اهلل شمٕم٤ممم هد اًمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖم٤مين رمحف

 (.-)ص

يٕمت٘مد اهلٜمدوس أن روح اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح حتؾ ذم احلٞمقان اًمٓمٞم٥م، وأُم٤م روح اًمنمير 

  د.مم إسمدمري اًمدٟمٞم٤م إوهٙمذا  ومتحؾ ذم احلٞمقان اخلًٞمس،

قمقد اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم ضمًده٤م اًم٘مديؿ. تعريف احلرش:
(1)  

.ٟمت٘م٤مل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ُمـ سمدن إمم سمدن آظمرا شمٕمريػ اًمتٜم٤مؾمخ:
(2)

 

 الػرق بني طؼقدة التـاسخ واحلرش:

(.آٟمت٘م٤مل ذم اًمتٜم٤مؾمخ يتح٘مؼ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، وآٟمت٘م٤مل ذم احلنم يتح٘مؼ ذم أظمرة ) 

(قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ شمتْمٛمـ ا ).وأُم٤م قم٘مٞمدة احلنم  ًمٙمٗمر سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت واًم٘مٞم٤مُم٦م

 (/شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ  ./ )ذح اعم٘م٤مصدومتتْمٛمـ اإلىمرار سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت، واًم٘مٞم٤مُم٦م.

أرواطمٝمؿ » يمام ورد ذم احلدي٨م: وم٢من ىمٞمؾ: شمّم٤مغ أرواح اًمِمٝمداء ذم ىمقاًم٥م ُمـ اًمٓمٞمقر،

شَمَنح ُِمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت، صمؿ شم٠موي إمم ذم ضَمقف ـمػٍم ظُمْي هل٤م ىمٜم٤مديُؾ ُمٕمٚمَّ٘م٦م سم٤مًمٕمرش 

أًمٞمس هذا هق اًمتٜم٤مؾمخ؛ ٕٟمف حت٘مؼ اٟمت٘م٤مل اًمروح ُمـ  ،()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مديؾ

 ضمًد إمم ضمًد آظمر؟ 

                                                 
( )ًمٕمرف هق واًمٌٕم٨م واعمٕم٤مد أًمٗم٤مظ ُمؽمادوم٦م، يمام ذم سمٕمض طمقار احلنم ذم ا»  اًمتٝم٤مٟمقي:ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد أقمغم

ذح اًمٕم٘م٤مئد. ويٓمٚمؼ سم٤مٓؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل يمام هق اًمٔم٤مهر قمغم اجلًامين واًمروطم٤مين. وم٤مجلًامين هق أن يٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم 

 (/)يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن ش. سمدن اعمقشمك ُمـ اًم٘مٌقر، واًمروطم٤مين هق إقم٤مدة إرواح إمم أسمداهن٤م

اعمٕم٤مد ُمّمدر أو ُمٙم٤من، وطم٘مٞم٘م٦م اًمٕمقد شمقضمف اًمٌمء إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف، واعمراد هٝمٜم٤م اًمرضمقع إمم »ل اًمتٗمت٤مزاين: وىم٤م

اًمقضمقد سمٕمد اًمٗمٜم٤مء، أو رضمقع أضمزاء اًمٌدن إمم آضمتامع سمٕمد اًمتٗمرق، وإمم احلٞم٤مة سمٕمد اعمقت، وإرواح إمم إسمدان سمٕمد 

 (/)ذح اعم٘م٤مصد  ش.اعمٗم٤مرىم٦م

(ىم٤مل اًمِمٞمخ ) :يمِم٤مف  ش.اًمتٜم٤مؾمخ قمٜمد احلٙمامء: اٟمت٘م٤مل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ُمـ سمدن إمم سمدن آظمر» حمٛمد أقمغم اًمتٝم٤مٟمقي(

/)اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم 
وذم سمٕمض طمقار ذح اًمٕم٘م٤مئد: اقمٚمؿ أن اًمتٜم٤مؾمخ قمٜمد أهٚمف هق رد إرواح إمم إسمدان ذم »ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:      

(/-)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ش. إذ هؿ يٜمٙمرون أظمرة واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وًمذا يمٗمرواهذا اًمٕم٤مل ٓ ذم أظمرة؛ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ىمٚمٜم٤م: ًمٞمس هذا هق اًمتٜم٤مؾمخ؛ ٕن:

(،اًمتٜم٤مؾمخ ذم اًمدٟمٞم٤م ) .وهذا ذم أظمرة  

( ًمٞمس هذا ُمـ اٟمت٘م٤مل اًمروح ُمـ ضمًد إمم ضمًد )،وإٟمام هق ُمـ ىمٌٞمؾ ريمقب  آظمر

 ىمس قمٚمٞمف أن أرواح اًمِمٝمداء شمريم٥م اًمٓمٞمقر، يمام أن اعمرء يريم٥م اًمٓم٤مئرة، اًمروح ذم اًمٓم٤مئرة،

وإٟمام هق ريمقب اًمروح قمغم اًمٓمٞمقر، أو أراد شمِمٌٞمف  وًمٞمس ُمـ طمٚمقل اًمروح ذم اًمٓمٞمقر،

وهذا ذم  ي.إرواح سم٤مًمٓمٞمقر ذم هقم٦م اًمًػم واًمٓمػمان؛ يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػم

 وؾمتٜمت٘مؾ إرواح إمم أضم٤ًمده٤م اًم٘مديٛم٦م ذم احلنم.  زُمـ حمدد وُمقىمقت.

ىمقًمف )ذم ـمػم ظمي اًمخ(، ىمٞمؾ: إن طمدي٨م اًم٤ٌمب يدل قمغم » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمِمٛمػمي:

اًمتٜم٤مؾمخ، وأضم٤مسمقا سم٠من اًمتٜم٤مؾمخ هق شمدسمػم أرواح اخل٤مرج ُمـ ضمًؿ ذم ضمًؿ، وأُم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف 

واح اعم١مُمٜملم ذم ـمػم ظمي يم٤مًمٔمروف ومٞمٝم٤م ُمثؾ اعم٤مء ذم أٟمٞم٦م. ُمـ احلدي٨م وم٤معمراد سمف أن أر

أىمقل: ٓ حيت٤مج إمم هذه اًمتقضمٞمٝم٤مت، سمؾ يًت٘مر إطم٤مدي٨م، وذم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ قمـ يمٕم٥م سمـ 

ش إٟمام ٟمًٛم٦م اعم١مُمٜملم ـمػم يٕمٚمؼ ذم ؿمجر اجلٜم٦م طمتك يرضمٕمف اهلل ذم ضمًده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»ُم٤مًمؽ: 

ذم اًمٕمٞمش وهقم٦م اًمًػم واًمٓمػمان، ٓ أهن٤م ذم ـمػم اًمخ، ومدّل قمغم أن إرواح ُمثؾ ـمػم ظمي 

 (/)اًمٕمرف اًمِمذي ش. ظمي، ومٞمٙمقن احل٤مصؾ شمِمٌٞمف إرواِح سم٤مًمٓمٞمقر، ووضمف اًمِمٌف ُم٤م ذيمرُت 

أرواطمٝمؿ ذم أضمقاف ـمػم ظمي( أي: خُيَٚمؼ ٕرواطمٝمؿ سمٕمد ُم٤م »)وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ش. ٤م، وشمٙمقن ظَمَٚمًٗم٤م قمـ أسمداهنؿوم٤مرىم٧ْم أسمداهَنؿ هٞم٤ميمُِؾ قمغم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م شمتٕمٚمَّؼ هب

/. واٟمٔمر: اًمٜمؼماس، ص) 

ُم٘مدرة، يمام ذم  «ذم»سم٠مهن٤م داظمؾ اًمٓمػم ومـ  «إٟمام ٟمًٛم٦م اعم١مُمـ ـمػم» ف:ويٛمٙمـ شم٠مويؾ ىمقًمِ 

ىم٤مل  (٦٩طّ/ ) َّ مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّؾمقرة ـمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .ومٙم٤من احل٤مصؾ: ذم ـمػم. «ذم» يرأي ذم ُمٙم٤من. سمت٘مد :ص٤مطم٥م اجلالًملم

شمدل قمغم أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمريمقب، وـم٤مئرة. و طمدي٨م  وم٢من ىمٞمؾ:طمدي٨م ٟمًٛم٦م اعم١مُمـ، 

وم٤مجلقاب قمٜمف أن اعمراد سم٤معم١مُمٜملم  شمرى؟ ومٚمٛمـ يٙمقن ُمريمقسم٤م ي٤م اًمِمٝمداء يدل قمغم أهن٤م ًمٚمِمٝمداء،

 ٛملم،إن اًمٓمػم ُمريمقب ًمٚم٘مً اًمٙم٤مُمٚمقن ذم اإليامن وهؿ اًمِمٝمداء. واجلقاب إطمًـ أن ي٘م٤مل:

أو اًمتٗمريؼ ذم ُمريمقب واطمد قمغم أؾم٤مس اًمدرضم٦م إومم،  وؿمت٤من سملم ُمريمقب وُمريمقب،

 ودرضم٦م آىمتّم٤مد. واهلل أقمٚمؿ.
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وأُم٤م قم٤مل  واًمروح شم٤مسمٕم٦م ًمف، وإصؾ أن اعم٤مدة هم٤مًم٦ٌم وفم٤مهرة قمغم اجلًؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، 

جلًد واًمروح وأُم٤م أظمرة ومٞمٔمٝمر ا اًمؼمزخ وم٢من اًمٙمٞمٗمٞم٤مت متر قمغم اًمروح، واجلًد شم٤مسمع هل٤م،

 يم ىم ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: أي احلٞم٤مة إصٚمٞم٦م، «طَمَٞمقاٟم٤م»يمالمه٤م فمٝمقرا شم٤مُم٤م. وًمذا ؾمٛمٞم٧م أظمرة 
(٧٥اىعِهبٔت/ ) َّخن حن  جن

ا ُمث٤مًمٞم٦م أو أصٚمٞم٦م ًمألرواح؛ سمؾ هل ُمريمقسم٤مت وًمٞم٧ًم صقر اًمٓمٞمقر وىمقاًمٌٝم٤م أضم٤ًمدً 

  ويدل قمٚمٞمف ُم٤م يكم: وُمٓمٞم٤مت.

( ) ُمع أن احلٞم٤مة طمٞم٤مشم٤من  ث٤مًمٞم٦م إمم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٤مة صم٤مًمث٦م،إًم٘م٤مء إرواح ذم إضم٤ًمد اعميٙمقن

  وأظمروي٦م. ومح٥ًم: دٟمٞمقي٦م،

(،سمد ُمـ شمِم٤مسمف اجلًد اعمث٤مزم ًمٚمجًد إصكم ٓ )  ذم طملم ُٓمِم٤مهب٦م سملم اًمٓمٞمقرواًمٌنم

  ذم اًمّمقرة؛ وم٘مقاًم٥م اًمٓمٞمقر هذه اعمرايم٥م وُمٓمٞم٤مت ٓ أضم٤ًمم ُمث٤مًمٞم٦م أسمدا.

(وًمق ) طمٞم٨م شمٜمزًم٧م إرواح ُمـ اهلٞمئ٦م  ٟمزوٓ ٓ رىمٞم٤م، ىمٚمٜم٤م: إهن٤م أضم٤ًمم ُمث٤مًمٞم٦م يم٤من

وًمق يم٤مٟم٧م اًمٓمٞمقر اخلياء سمٛمٜمزًم٦م اعمرايم٥م ًمألروح يم٤من طم٤مصٚمف  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم هٞمئ٦م اًمٓمٞمقر.

 وشمتجقل ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م شمِم٤مء، أن أرواح اًمِمٝمداء ريم٧ٌم اًمٓم٤مئرات اعمروطمٞم٦م اخلياء،

يمام  ت هلذه اًمٓم٤مئرات اعمروطمٞم٦م،واًمٗمقاٟمٞمس حت٧م اًمٕمرش أي اعمّم٤مسمٞمح اًمٙمٌػمة سمٛمث٤مسم٦م اعمٓم٤مرا

وهل ُمـ  وهذه اعمٓم٤مرات ُمٕمٚم٘م٦م حت٧م اًمٕمرش، ٟمِم٤مهد اعمٓم٤مرات قمغم إرض ذم اًمدٟمٞم٤م،

  وشمتٛمتع هذه إرواح سم٤مجلٜم٦م ىمٌؾ قم٤مل أظمرة. اًمٕمج٤مئ٥م،

  أدلة بطالن التـاسخ:

() ،٤م وم٢من اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ي٘مٕم٤من قمغم ؾمٚمٛمٜم٤مه٤م ومرًو  وًمق قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ سم٤مـمٚم٦م

ومٛمثال: دظمؾ أقمٛمك وأقمرج طم٤مئٓم٤م ُمـ  ُمع أن اجلًد ُمِم٤مرك هل٤م ذم ضمريٛم٦م اًمٕمّمٞم٤من، اًمروح،

شمًتٓمٞمع اعمٌم، وم٤مريم٥م يمتٗمل، واىمٓمػ  ٓ أسمٍم، وأٟم٧م ٓ وم٘م٤مل إقمٛمك: احلٞمٓم٤من ًمٚمنىم٦م،

ٓ  وم٢من ىم٤مل إقمٛمك ُمٕمتذرا: إذا هجؿ قمٚمٞمٝمام ص٤مطم٥م احل٤مئط، صمؿ ٟم٘مًٛمٝم٤م قمغم اًمًقي٦م، اًمثامر،

وإٟمام أريمٌٜمل إقمٛمك  يًتٓمٞمع اعمٌم، أو شمٕمٚمؾ إقمرج سم٠مٟمف ٓ إقمرج، وإٟمام ىم٤مدين إًمٞمف أسمٍم،

ومٚمذة  وىمس قمٚمٞمف قمالىم٦م اًمروح سم٤مًمٌدن، خيٗمك أن ص٤مطم٥م احل٤مئط يٕم٤مىم٥م آصمٜملم، ومال يمتٗمف،

 وإٟمام شمٙمتٛمؾ هذه اًمٚمذة طملم ىم٤مرٟم٧م اجلًد. اًمروح شمّمقري٦م،

صمػم اًمٕم٘مقسم٦م وٟمحـ ٟم٘مقل: إن شم٠م شم٘مقل اًمٜمّم٤مرى واًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًمتّمقري٦م،
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ومٛمثال قمثر قم٤مصمر قمغم قمنمة  حيقل دون اًمٔمٚمؿ واًمٕمٛمؾ اًمًٞمئ، ٤م ٓاًمتّمقري٦م يْمٕمػ وٕمٗمً 

 وم٢من ىمٞمؾ ًمف: طم٤مول إقمالهن٤م ًمتّمؾ إمم ص٤مطمٌٝم٤م، وم٢مٟمف يرد قمٚمٞمف: ُم٤مزم سمذًمؽ؟ ُماليلم ذم اًمٓمريؼ،

اًمٚمذة  وم٢مٟمف ي١مصمر اًمٚمذة احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمحًقؾم٦م واعمٌٍمة قمغم شمتٛمتع سم٤مًمٚمذة اًمتّمقري٦م، وم٢من ىمٚمٜم٤م ًمف:

وطمٞم٨م إٟمف يّمؾ ًمٞمٚمف هن٤مره ًمتزيلم ضمًده اًمٔم٤مهر، وحتّمٞمؾ اًمٚمذة اجلًدي٦م واًمراطم٦م  اًمتّمقري٦م.

 واًمٜمٕمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٠مٟمك يرهم٥م ذم اًمٚمذة اًمتّمقري٦م ذم أظمرة؟.

طمٞم٨م دمتٛمع أضمزاء اجلًد  وؾمٞمث٤مب ويٕم٤مىم٥م اًمروُح واًمٌدن سمٕمد اًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت؛

 قل رُم٤مدا سمٕمد اإلطمراق، أو مت٧م شمذري٦م اًمرُم٤مد ذم اًمٌحر،ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م حت يمٚمٝم٤م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم،

   ومام ُمـ ذرة ُمـ اًمذرات إٓ ضم٤مءت سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم.

( جي٥م أن يٙمقن اعمٕم٤مىَم٥م واعمث٤مُب قمغم قمٚمؿ سم٤مٕقمامل وإؾم٤ٌمب اًمتل أداه إمم ُم٤م هق )

   ومٞمف ُمـ اخلػم واًمنم.

قم٘مقسم٦م ًمف، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م  هق إن اًمٙمٜم٤مس اًمذي يزيؾ اًم٘م٤مذورات، ي٘مقل أصح٤مب اًمتٜم٤مؾمخ:

ُم٤م اًمذي اىمؽمومتف ذم ٟمِم٠مشمؽ اًم٤ًمسم٘م٦م طمتك قمقىم٧ٌم هذه اًمٕم٘مقسم٦م؟ وم٢مٟمف  هلذا اًمٙمٜم٤مس اعمًٙملم:

  يتٔم٤مهر سم٤مجلٝمؾ قمـ ؾمٌٌف وي٘مقل: ٓ قمٚمؿ زم سمف.

(،احلٞمقاٟم٤مت اًمتل ختدُمٜم٤م أو ٟم٠ميمؾ ُمـ حلقُمٝم٤م ) ،وًمٞمس ذًمؽ  ظمٚم٘م٧م هلذا اهلدف

 ظمٚم٘مٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وؾمخره٤م ًمإلٟم٤ًمن. وإٟمام هق قملم اًمٗمٓمرة. قم٘مقسم٦م قمغم ضمريٛم٦م،

 (٪٣ابللرة/ ) َّ  مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (٣امليم/ ) َّمه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:و

مم٤م يدل قمغم سمٓمالن قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ وقمدم ُمٜمٓم٘مٞمتف أن قمدد وٓدة احلٞمقاٟم٤مت و احلنمات 

احلٞمقاٟم٤مت واحلنمات اًمْم٤مرة  ذم طملم ٟمرى اًمًٞمئ٦م جي٥م أن يٕمدل قمدد اعمجرُملم واًمٔم٤معملم،

  شمًت٘مٞمؿ ُمٕم٤مدًم٦م سمٞمٜمٝمام. طمٞم٨م ٓ أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م؛

(،اًمتٜم٤مؾمخ يًتٚمزم احت٤مد اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمروح احلٞمقاٟمٞم٦م، وهق يٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ ) 

إمم اًم٘مٓم٦م ُمثال وم٢من ٟمٗمقر  –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف –وم٢من اًمروح اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اإلٟم٤ًمن طملم حتقًم٧م 

 .(-ص  )قمٚمقم اًم٘مرآن، ًمٚمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖم٤مين، طم٤ٌم هل٤م. اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٗم٤مرة حتقل

 قؼة اإلماتة واإلحقا، واإلطادة:حؼ

 ختتٚمػ طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مُم٦م واإلطمٞم٤مء واإلقم٤مدة سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( ):قم٤ٌمرة قمـ مجع إضمزاء اعمتٗمرىم٦م. واإلطمٞم٤مء: قم٤ٌمرة قمـ شمٗمريؼ إضمزاء، اإلُم٤مشم٦م 

ومج٤مء اجلقاب ُم٤م  ،(٣٧٠ابللرة/ )َّمم خم حم ُّٱىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ًمرسمف:

  .ُمٚمخّمف أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمف: ومرق إضمزاء وٟمحـ ٟمجٛمٕمٝم٤م وٟمٜمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح

صمؿ مجٕمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم  وىمس قمٚمٞمف ىمّم٦م قمزير قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م شمٗمرىم٧م أضمزاء احلامر، 

  وأطمٞم٤مه.

() دة ًمٚمٜمِم٠مة أظمرة.اإلُم٤مشم٦م: إومٜم٤مء وإقمدام. وأُم٤م اإلطمٞم٤مء: وم٢مجي٤مد سمٕمد اإلقمدام، وإقم٤م 

وشمقىمػ إُم٤مم احلرُملم ذم ذًمؽ،وىم٤مل: يٙمٗمل ذم ذًمؽ اإليامن سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت، دون 

اخلقض ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اإلُم٤مشم٦م قم٤ٌمرة قمـ شمٗمريؼ إضمزاء، وأن اإلطمٞم٤مء قم٤ٌمرة قمـ مجع إضمزاء 

 (واًمٜمؼماس، ص . /)ذح اعم٘م٤مصد  أو اإلومٜم٤مء سمٕمد اإلجي٤مد.

 وًمذا شمٜمٙمر اًمٗمالؾمٗم٦م احلنم. إقم٤مدة اعمٕمدوم. ُمـ ُمٕم٤مين اإلطمٞم٤مء: 

ي٘مقًمقن إٓ  وأُم٤م اًمروطم٤مٟمٞمقن ومال قن احلنم قمغم اإلـمالق،ٞمُّ ٞمٕمِ شمٜمٙمر اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٓمٌِ 

 ٕٟمف ٓ ويٛمتٜمع إقم٤مدة اعمٕمدوم؛ إقم٤مدة اعمٕمدوم، واؾمتدًمقا سم٠من اإلطمٞم٤مء: سم٤مًمتّمقر اًمروطم٤مين،

  يٛمٙمـ إقم٤مدشمف. يِم٤مر إًمٞمف ٓ وُم٤م ٓ ِم٤مر إمم اعمٕمدوم،ي

يٛمٙمـ  واعمٕمدوم ٓ إؿم٤مرة طمًٞم٦م، وإؿم٤مرة قم٘مٚمٞم٦م. اإلؿم٤مرة قمغم ٟمققملم: واجلقاب قمٜمف:

واإلقم٤مدة شمٖمٜمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ، وأُم٤م اإلؿم٤مرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م إًمٞمف وم٤ًمئٖم٦م.طمًٞم٦مً  اإلؿم٤مرة إًمٞمف إؿم٤مرةً 

ت ٚمٛمٞم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم؛ ٕن ُم٤م ذم قمٚمٛمف إززم ُمـ اعمٕمدوُم٤مُم٤مٟمع ُمـ اإلؿم٤مرة اًمٕمِ  وٓ واًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وم٤مٕضمزاء اًمتل أُمره٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمدم  اًمتل ؾمٞمقضمده٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ُمٕمٚمقم وحمدد.

وأُم٤م  (٩٣يس/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ؾمٞم٠مُمره٤م سم٤مًمقضمقد،

إذا يم٤من ًمٚمٛمقضمقد وم٢من إجي٤مد اعمقضمقد يًتٚمزم حتّمٞمؾ  َّمف ُّٱاًم٘مقل سم٠من اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف:

واجلقاب قمٜمف أن  يّمٚمح ًمٚمخٓم٤مب. وم٢مٟمف ٓ اعمٕمدوم، وأُم٤م إن يم٤من اخلٓم٤مب ُمع احل٤مصؾ.

وهق ُمٕمدوم ظم٤مرضمل، أي ُمٕمدوم ذم اخل٤مرج، وُمقضمقد  اخلٓم٤مب ُمقضمف إمم اعمقضمقد اًمٕمٚمٛمل،

 ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم إززم.

 :هل الوقت من ادشخصات؟

دات، يقرد اًمٗمالؾمٗم٦م سم٠من اًمقىم٧م ُمـ اعمِمخّم٤مت، وم٢مذا اٟمٕمدم زيد ُمثال، صمؿ  أي اعمحدِّ

ومٞمٕمقد اعمٕم٤مد  وم٢من اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف ؾم٤مسم٘م٤م، ىم٤مرٟمف ذًمؽ اًمقىم٧م أيْم٤م، اًمقضمقُد، ػ قمٚمٞمفٞمأو



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ومٚمام قم٤مد اًمقىم٧م يم٤مٟم٧م إقم٤مدة أو اسمتداء؟ ُمٌدأ،

واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أٟمف ًمقيم٤من  وٓ ُمٕمٞمٜم٤مت، واجلقاب قمٜمف أن اًمقىم٧م ًمٞمس ُمـ اعمِمخّم٤مت،

 قضمقد سم٤مُٕمس،اًمقىم٧م ُمـ اعمِمخّم٤مت، وم٢من زيدا اعمقضمقد اًمٞمقم جي٥م أن خيتٚمػ قمـ زيد اعم

  ول ي٘مؾ سمف أطمد.

وم٢مذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن وم٘مد  ًمٞمس اإلٟم٤ًمن ُمثؾ اًمٙمأل يمٚمام ىمٓمٕمتف ٟم٧ٌم ُمثٚمف، ي٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦م:

  اٟمتٝمك.

ومتٜم٧ٌم وشمتحقل ؿمجرة. يمذًمؽ اإلٟم٤ًمن  واجلقاب قمٜمف: أن اعمرء يْمع طم٦ٌم ذم إرض،

 (واًمٜمؼماس، ص ./-)ذح اعم٘م٤مصد  يٕم٤مد إًمٞمف روطمف سمٕمد دومٜمف ذم ىمؼمه.

 ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد:
 دکام داہن رفورتف در زںیم ہک ہن رتس

 

 ااسنن   اںی   امگن   ربدی  رچا   دباۂن ۞

ومٙمٞمػ شمزء اًمٔمـ سمح٦ٌم اإلٟم٤ًمن أهن٤م  )أي طم٦ٌم ؾمٚمٞمٛم٦م ل شمٜم٧ٌم سمٕمد أن دظمٚم٧م إرض؟ 

 شمٜم٧ٌم؟( ٓ

 ا:ستحرش احلقواكات أيًض 

 ُمـ إدًم٦م قمٚمٞمف:

 (٦اتلهٔير/ ) َّ  ٰذ يي ىي ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمدًمٞمؾ إول:

 ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱاًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:
 (٤٩األُعام/ ) َّ ىث نث مث زث يترث

ًٌ  اًمٙمٜم٤مي٦م شمٕمقد قمغم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقاٟم٤مت يمٚمٝمؿ،    ٤م.وضم٤مء سمْمٛمػم اًمٕم٘مالء شمٖمٚمٞم

 يمذًمؽ حتٞمك هذه احلٞمقاٟم٤مت طمٞم٤مة أظمرى. يمام حتٞمقن طمٞم٤مة  أظمرى، ُمٕمٜم٤مه: َّىبيب نبٱُّ

يمٞمػ جُيٛمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ سمٕمد أن  وي٘مقًمقن: ٤مر اًمٕمرب يًتحٞمٚمقن احلٞم٤مة سمٕمد اعمقت،ويم٤من يمٗم

ُمع أن  يٛمقت اًمٜم٤مس ويٕمقدوا شمراسم٤م؟ ومٜمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم أٟمف يٕمٞمد اإلٟم٤ًمن؛ سمؾ احلٞمقان يمٚمف،

 احلٞمقان أوٕم٤مف قمدد اإلٟم٤ًمن. 

ّن احل٘مقَق »اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إمم أهٚمٝم٤م يقم ًَمت١ََمدُّ

 ()صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمتّی ُي٘م٤مد ًمٚمِّم٤مة اجلْٚمح٤مء ُمـ اًمِّم٤مة اًمَ٘مْرٟم٤مء

 » اًمدًمٞمؾ اًمراسمع:
ٍ
حُينَم اخلٚمُؼ يمٚمُّٝمؿ يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٌٝم٤مئُؿ واًمّدواُب واًمٓمػُم ويمؾُّ رء



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ،  ش.سًم٤مومَٞمٌُٚمغ ُِمـ قَمْدِل اهلل أن ي٠مظُمذ ًمٚمَجاّمء ُِمـ اًمَ٘مرٟم٤مء، صمؿ ي٘مقل: يُمقين شمرا

حف احل٤ميمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل( ․رىمؿ:  وصحَّ

  ؟ ومام ُمٕمٜمك طمنمه٤م وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝم٤م واحلٞمقاٟم٤مت همػم ُمٙمٚمٗم٦م، اًم٘مّم٤مص قم٘مقسم٦م، إيراد:

ذًمؽ  وسمٕمد آٟمت٘م٤مم ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ًمٞمس قم٘مقسم٦م، وإٟمام ًمٌٞم٤من اًمٕمدل اإلهلل. اجلواب:

  حتقل شمراسم٤م.

وم٢من احلٞمقاٟم٤مت دمٛمع ذم طمدائ٘مٝم٤م أو همػمه٤م أو قمؼم قمـ  ،حيٛمٚمف اًمٌٕمض قمغم ىمرب اًم٤ًمقم٦م

  اًمٔم٤مل واعمٔمٚمقم سم٤مًم٘مرٟم٤مء واجلٚمح٤مء .وهذا شم٠مويؾ سمٕمٞمد.

 َّ  ٰذ يي ىي ُّٱقمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 
)اعمًتدرك  ش.طمنم اًمٌٝم٤مئؿ ُمقهت٤م، وطمنم يمؾ رء اعمقُت همػم اجلـ واإلٟمس»، ىم٤مل: (٦اتلهٔير/ )

 وصححف احل٤ميمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل( ․ًمٚمح٤ميمؿ: رىمؿ:

 ما يستثـى من اإلطدام:

   ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م ذيمر ُم٤م يًتثٜمك ُمـ اإلقمدام:

(.اًمٕمرش) (.اًمٙمرد) (.اجلٜم٦م) (.اًمٜم٤مر) (.اًمٚمقح) (.اًم٘مٚمؿ) ( .إرواح)

(،قمج٥م اًمذٟم٥م) ٞمقـمل، هٙمذا ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمً سمٛمث٤مسم٦م إصؾ ًمألقمْم٤مء اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. وهق

قمج٥م اًمذٟم٥م ـمقيؾ اًمٌ٘م٤مء، وإن ص٤مر شمراسم٤م ومٞمام سمٕمد. وىمٞمؾ:
(1)

                                                 
() وىمد ٟمٔمؿ اجلالل اًمًٞمقـمل صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سم٘مقًمف:» :ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمقری 

ٝم٤م  َيٕمٛمُّ
ِ
صمامٟمٞم٦ٌم طُمْٙمُؿ اًمٌ٘م٤مء

 

ُِمـ  اخلٚمِؼ واًم٤ٌمىمقن ذم طَمٞمِِّز اًمَٕمَدم ۞
هل اًمٕمرش، واًمٙمرد، ٟم٤مٌر، وضمٜم٦مٌ  

 

ْج٥ٌم، وأرواٌح، يمذا اًمٚمقح، واًم٘مٚمؿوقمَ  ۞
()حتٗم٦م اعمريد، ص  

شم٘مدم أن اًمروح سم٤مىمٞم٦م، وقمج٥م اًمذٟم٥م يمذًمؽ، وأضم٤ًمد إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء، واًمٕمرش، »ُم٦م اًمّم٤موي:ىم٤مل اًمٕمال 

، وم٠مضم٤مب اعمّمٜمػ قمـ هذه أي٦م َّٱ   رن مم ام يل ىل ُّٱواجلٜم٦م، واًمٜم٤مر، واحلقر يمذًمؽ. َوَرَد قمٚمٞمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

()طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي، ص ش.اًمٕم٤مّم اًمذي أريد سمف اخلّمقص، أي: ومٝمق خمّمقص سمام ىمد ورد اًمنمع سمٌ٘م٤مئف سم٠مهن٤م ُمـ
وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء إقمالم ذم احلقر اًمٕملم وم٢ممم اًم٘مقل (: »)ص «ٟمثر اًممزم ذح سمدء إُم٤مزم»وىم٤مل ذم 

٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ واعمجتٝمد إىمدم وأشم٤ٌمقمف، سم٤مؾمتثٜم٤مئٝمـ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ذم اعمامت ودوام احلٞم٤مة هلـ قمغم ممر إوىم٤مت ذه

)وؾمئؾ( اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اعمٙمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: هؾ متقت احلقر واًمقًمدان وزسم٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مر؟ )وم٠مضم٤مب(  ․وإمم همػمه همػمه

 ش. َّمن خن حن جن ُّٱسمام ٟمّمف: ٓ يٛمقشمقن وهؿ ممـ دظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ًمٞمس »  قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:روى اًمٌخ٤مري ذم قمج٥م اًمذٟم٥م قمـ أيب هريرة ريض اهللو



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ِّ ا َقبَْو َخيِْل ًٍ ِّ َكِدْي ا َزاَل بِِطَفاثِ ٌَ(1) ًْ ِٓ ُِ ْٔ ًْ يَْزَدْد بَِك َ َْ  (2)، ل ًْ يَُك َ َشيْئًا ل

 ًْ ُٓ ِّ  (3)َقبْيَ َْ ِضَفِج ٌِ(4) ِّ ا ََكَن بِِطَفاثِ ٍَ َزِِلًّا َنٰذلَِم ََل يَ  (5)، َوَك
َ
بَِديًّا.أ

َ
ا أ َٓ  َزاُل َعيَيْ

 

تعاىل أزيلو وأبديو يف ذاته وصػاته:اهلل  

اشمّمػ اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت اًمٙمامل ُمٜمذ إزل، ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٗم٤مت ذاشمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م. 

وقمالىم٦م اًمّمٗم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمح٤مدث ٓ شمًتٚمزم طمدوث اًمّمٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م؛ ٕن اًمّمٗم٦م ختتٚمػ قمـ 

 شمٕم٤ممم سمخٚمؼ اًمٙمقن.  قمالىمتٝم٤م سمٌمء. ول شمزد صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل

                                                                                                                           
٥م اخلٚمُؼ يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م َٟم٥م، ُمٜمف ُيَريمَّ )صحٞمح اًمٌخ٤مري،  ش. ُمـ اإلٟم٤ًمن رء إٓ يٌٚمی إٓ قمٔماًم واطمًدا وهق قَمْج٥ُم اًمذَّ

)رىمؿ:
اًمذٟم٥م؟ ىمٚم٧م: هذا  وم٢من ىمٚم٧م: ذم )اًمّمحٞمح( يٌغم يمؾ رء ُمـ اإلٟم٤ًمن، وهٜم٤م يٌغم إٓ قمج٥م»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل:

ًمٞمس سم٠مول قم٤مم ظمص. وٓ سم٠مول جمٛمؾ ومّمؾ، يمام ٟم٘مقل: إن هذيـ احلديثلم ظمص ُمٜمٝمام إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، ٕن اهلل 

شمٕم٤ممم طمرم قمغم إرض أن شم٠ميمؾ أضم٤ًمدهؿ، وأحلؼ اسمـ قمٌد اًمؼم اًمِمٝمداء هبؿ، واًم٘مرـمٌل اعم١مذن اعمحت٥ًم. وم٢من ىمٚم٧م: 

ٌغم دون همػمه؟ ىمٚم٧م: ٕن أصؾ اخلٚمؼ ُمٜمف وُمٜمف يريم٥م، وهق ىم٤مقمدة سمدء اإلٟم٤ًمن ُم٤م احلٙمٛم٦م ذم ختّمٞمص اًمٕمج٥م سمٕمدم اًم

وأؾمف اًمذي يٌٜمك قمٚمٞمف، ومٝمق أصٚم٥م ُمـ اجلٛمٞمع يم٘م٤مقمدة اجلدار، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: زقمؿ سمٕمض اًمنماح أن اعمراد سم٠مٟمف ٓ يٌغم 

ىمٚم٧م: سمٕمض اًمنماح، هذا هق  أي: يٓمقل سم٘م٤مؤه ٓ أٟمف ٓ يٌغم أصال، وهذا ُمردود ٕٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر سمٖمػم دًمٞمؾ. اٟمتٝمك.

ؿم٤مرح )اعمّم٤مسمٞمح( اًمذي يًٛمك ذطمف ُمٔمٝمرا، وًمٞمس هق ؿم٤مرح اًمٌخ٤مري، وًمٞمس هق سمٛمٜمٗمرد هبذا اًم٘مقل، وسمف ىم٤مل اعمزين 

أيْم٤م، وم٢مٟمف ىم٤مل: إٓ، هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمقاو، أي: وقمج٥م اًمذٟم٥م أيْم٤م يٌغم، وضم٤مء قمـ اًمٗمراء وإظمٗمش: جملء إٓ سمٛمٕمٜمك 

، ويمٞمػ ٓ وىمد ضم٤مء قمـ أيب هريرة ُمـ ـمريؼ مه٤مم قمٜمف: أن ًمإلٟم٤ًمن قمٔمام ٓ شم٠ميمٚمف اًمقاو، ًمٙمـ هذا ظمالف اًمٔم٤مهر

ٟم٥م، رواه ُمًٚمؿ )قمٛمدة اًم٘م٤مري ش. إرض أسمدا، ومٞمف يريم٥م يقم اًْم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىم٤مًمقا: أي قمٔمؿ هق؟ ىم٤مل: قمج٥م اًمذَّ

/ واٟمٔمر أيًْم٤م: روح اعمٕم٤مين ./.) 

، وسملم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شٌغم يمؾ رء ُمـ اإلٟم٤ًمني»ويٛمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ سملم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

أن احلدي٨م اًمث٤مين يدل قمغم سم٘م٤مء قمج٥م اًمذٟم٥م ُمدة ُمٓمقيٚم٦م، واحلدي٨م إول يدل قمغم ومٜم٤مئف ش يٌغم إٓ قمج٥م اًمذٟم٥م»

 سمٕمد ُمدة ُمديدة، يمام ىم٤مل سمٕمض اًمنماح. ويدل قمغم صح٦م هذا اًمتٓمٌٞمؼ أن اًم٘مؼم سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م ٓ يٌ٘مك ومٞمف رء ُمـ

 أضمزاء اعمٞم٧م إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

( ذم ) «وذم ش. ظمٚم٘مٝمؿ «وهق ظمٓم٠م. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.شصٗمتف ،
(ذم )  «واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. سمخٚم٘مف 

( ذم ) «واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه. وؾم٘مط ُمـ ش. ىمٌؾ ذًمؽ  واعمث٧ٌم ش.  يٙمـ ىمٌٚمٝمؿل»إمم ىمقًمف ش ىمٌؾ ظمٚم٘مف»ُمـ ىمقًمف

ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.
( ذم ) ، ، ، ، ، ، «وذم ش. صٗم٤مشمف «ش. ل يزدد سمٙمقهنؿ ؿمٞمًئ٤م، يم٤من ىمٌٚمٝمؿ سمّمٗم٤مشمِف أزًمٞم٤م
( ىمقًمف )«ؾم٘مط ُمـ ش ويمام يم٤من سمّمٗم٤مشمف ،.واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واإلصم٤ٌمت طمًـ .



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 شمٕم٤ممم اشمّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل ُمـ إزل، يمذًمؽ يًتٛمر قمٚمٞمٝم٤م ًمألسمد؛ ٕن يمام أن اهلل

أو سم٤مجلٛمٚم٦م  «يم٤من»صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم أزًمٞم٦م أسمدي٦م. وقمٚمٞمف قمؼم قمـ صٗم٤مشمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمـ 

 َّ حن جن مم خم حم ُّٱاإلؾمٛمٞم٦م، اًمتل شمدل قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرار. ىم٤مل شمٕم٤ممم:
 َّ  ىن نن من زن ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م. (٧٪)اىنصاء/  َّ ىب نب مب زب ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م. (٧٧)اىنصاء/

 َّ حي جي  يه ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م. (٣)اتلدريً/  َّ ٌّ ٰى ٰر   ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م. (٧٦٩)اىنصاء/ 
(٧٠٨)ئنس/  َّ ٰذ يي ىي   ٱُّٱمم: وىم٤مل شمٕم٤م. (٧٧)الشٔرى/ 

 :تؼسقم الصػات

ًٓ  -اًمّمٗم٤مت   قمغم ىمًٛملم:  -أو

(ٌصٗم٤مت ؾمٚم ) ٟمٗم٧م صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت قمـ اهلل شمٕم٤ممم. ٞم٦م: ُم٤م 

 (صٗم٤مت صمٌقشم ) :ٞم٦م: ُم٤م أصمٌت٧م صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم 

 ٞم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: صمؿ اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌ 

 (1)ثة لؾصػات السؾبقة:أقسام ثال

اًمتل شمرضمع إمم اًمذات. أي: ٟمٗمل صٗم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ٓ شمٚمٞمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف  :الؼسم األول

 ش. ًمٞمس سمجًؿ، وٓ ضمقهر، وٓ ظمِم٥م، وٓ طمجرإٟمف شمٕم٤ممم »ُمثال ي٘م٤مل: 

 ٞم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م:ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛم

ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: ٓ شمذيمر اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم، ومٙمام ٓ ي٘م٤مل: 

اهلل ضمًؿ، يمذًمؽ ٓ ي٘م٤مل: اهلل ًمٞمس سمجًؿ.
(2)  

                                                 
(اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م: اًمتل دًم٧م قمٚمی ؾمٚم٥م ُم٤م ٓ يٚم ) ،ٞمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهل اًمِ٘مدم، واًمٌ٘م٤مء، واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث

٤م؛ ٕن ُم٤م قمداه٤م ُمـ ٟمٗمل اًمقًمد، واًمّم٤مطم٦ٌم،  ًً وىمٞم٤مُمف سمٜمٗمًف، واًمقطمداٟمٞم٦م. وًمٞم٧ًم ُمٜمحٍمة قمٚمی اًمّمحٞمح، وقُمّد مخ

. . وذح اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد، صواعمٕملم، وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف. )راضمع: حتٗم٦م اعمريد، ص

 (وإؿم٤مرات اعمرام، ص

() ( ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ومت٤مواه/)« : ٓوأُم٤م اًمنمع، ومٛمٕمٚمقم أٟمف ل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء و

 ش. اًمّمح٤مسم٦م، وٓ اًمت٤مسمٕملم، وٓ ؾمٚمػ إُم٦م أن اهلل ضمًؿ، أو أن اهلل ًمٞمس سمجًؿ؛ سمؾ اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت سمدقم٦م ذم اًمنمع

إن اهلل »ل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ )أي: ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م واحلدي٨م(: (: »/ش )رض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾدرء شمٕم٤م»وىم٤مل ذم 

ش ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»وُمثٚمف ذم ش. ؛ سمؾ أٟمٙمروا اًمٜمٗمل عم٤م اسمتدقمف اجلٝمٛمٞم٦مشإن اهلل ًمٞمس سمجًؿ»، وٓ ىم٤مل: شضمًؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمًٚمٌٞم٦م سمّمٗم٦م هذا ُمقىمػ ظم٤مص سمف، وإٓ وم٢مٟمف ٓ جي٥م اًمتٍميح سمًٚم٥م اًمّمٗم٤مت 

ُمًت٘مٚم٦م، وإٟمام يٙمٗمل شمٕمريػ ًمٗمظ اجلالًم٦م )اهلل(، يمام ي٘م٤مل ذم شمٕمريٗمف: اهلل هق اًمقاضم٥م اًمقضمقد، 

ه ُمـ يمؾ شمٖمػم وزوال وقمٞم٥م وٟم٘مٞمّم٦م. وهذا اًمتٕمريػ يٖمٜمل قمـ ىمقهلؿ: ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف.  اعمٜمزَّ

 واٟمتٗم٧م اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤م. 

إمم اًمّمٗم٤مت أو إمم صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت. ُمثؾ  اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمرضمع :الؼسم الثاين

  ٝمؾ واًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم قمـ اهلل شمٕم٤ممم.ٟمٗمی اجل

ل اًمٌمء قمـ اًمذات، واًم٘مًؿ اًمث٤مين يتْمٛمـ ٟمٗمل صٗم٦م واًم٘مًؿ إول يتْمٛمـ ٟمٗم

 اًمٜم٘مص. 

ل ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل قمـ اهلل اًمّمٗم٤مت اًمتل شمرضمع إمم إومٕم٤مل. أی ٟمٗم: الؼسم الثالث

)اغفر/  َّ مق حق مف خف حف ُّٱ، وىمقًمف:(٨)الزمر/  َّىت نت مت زت ٱُّٱشمٕم٤ممم، ٟمحق ىمقًمف:

 (٧٧)األُبياء/  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ٱُّٱًمف:وىمق، (٤٧

 :(1)ثة لؾصػات الثبوتقةأقسام ثال

- ُم٤م ٓ يٚمحظ ذم ُمٕمٜم٤مه وحت٘م٘مف اًمٜم٦ًٌُم إمم رء آظمر، ُمثؾ  قة حمضة:صػات حؼقؼ

                                                                                                                           
(/و .)«ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ( ش/و .)«سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م( ش/.) 

ح ذم يمت٤مسمف وىمقًمف  ( أٟمف ، و/) «سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م»هذا يًتٚمزم ضمقاز اجلًٛمٞم٦م قمغم اهلل شمٕم٤ممم؛ سمؾ سَّ

 ش.إصم٤ٌمت اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اجلًَؿ هلل شمٕم٤ممم»شمٕم٤ممم ضمًؿ ُُمّْمَٛم٧ٌم. )واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(. وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف حت٧م قمٜمقان 

( ):وىمد ىمًؿ سمٕمْمٝمؿ اًمّمٗم٤مت إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم 

- وهل: صٗم٦م صمٌقشمٞم٦م يدل اًمقصػ هب٤م قمٚمی ٟمٗمس اًمذات دون ُمٕمٜمی زائد قمٚمٞمٝم٤م، وهل اًمقضمقد  صٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م

 ()طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد، صاًمذايت. 

-   ،صٗم٤مت اعمٕم٤مين: يمؾ صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م سمٛمقصقف زائدة قمغم اًمذات ُمقضم٦ٌم ًمف طمٙمام، وهل ؾمٌع: اًم٘مدرة، واإلرادة

واٟمٔمر: هتذي٥م ذح . )طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمٚمی ضمقهرة اًمتقطمٞمد، صًمٌٍم. واًمٕمٚمؿ، واحلٞم٤مة، واًمٙمالم، واًمًٛمع، وا

 (اًمًٜمقؾمٞم٦م، ص

-  ،اًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمقي٦م: ؾمٛمٞم٧م ُمٕمٜمقي٦م؛ ٕهن٤م ُمٜمًقسم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين سمٛمٕمٜمی أهن٤م ُمالزُم٦م هل٤م، وهل يمقٟمف ىم٤مدًرا، ُمريًدا، قم٤معم٤ًم

 ()هتذي٥م ذح اًمًٜمقؾمٞم٦م، ص طمٞمر٤م، ُمتٙمٚماًم، ؾمٛمٞمًٕم٤م، سمّمػًما.

      - ّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م: ُم٤م دل قمٚمی ؾمٚم٥م ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل قمـ اهلل ُمـ همػم أن يدل قمٚمی ُمٕمٜمی وضمقدي ىم٤مئؿ سم٤مًمذات. اًم

٤م ٓ ؾم٤مدس هل٤م، وهل قمٜمدهؿ: اًم٘مدم، اًمٌ٘م٤مء، واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث،  ًً واًمذيـ ىم٤مًمقا هذا ضمٕمٚمقا اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م مخ

ٜمقن سمف آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعمخّمص واعمحؾ.  )اًمٕمرش واًمقطمداٟمٞم٦م، واًمٖمٜمی اعمٓمٚمؼ اًمذي يًٛمقٟمف اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜمٗمس اًمذي يٕم

 (ًمٚمذهٌل، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٣٦٦)ابللرة/  َّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱاحلٞم٤مة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

-  ُم٤م ٓ يالطمظ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اإلو٤موم٦م إمم اًمٖمػم، وًمٙمـ  قة ذات اإلضافة:حؼقؼصػات

 حف جف مغ ُّٱيالطمظ ذم حت٘م٘مف اإلو٤موم٦ُم إمم اًمٖمػم. ُمثؾ: قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وىمدرشمف. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
(٦٣)اىعِهبٔت/  َّمف خف

(٣٦٦)ابللرة/  َّخض حض جض  مص خص حص  ٹٱٹٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
(٪٧٧)آل عٍران/  َّ مخ جخ مح جح مج  ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 - ُم٤م يالطمظ ذم ُمٕمٜم٤مه وحت٘م٘مف يمٚمٞمٝمام اإلو٤موم٦ُم إمم اًمٖمػم، ُمثؾ  قة حمضة:صػات إضاف

)راضمع: إؾمٕم٤مد اًمٗمٝمقم ذح ؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم، ًمٚمٛم٘مرئ صديؼ أمحد اًم٤ٌمٟمدوي رمحف اهلل، يمقٟمف شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘م٤م ورازىم٤م خلٚم٘مف.

 (.ص

الصم٦م شمدظمؾ ذم شم٘مًٞمؿ اعمٜم٤مـم٘م٦م واعمتٙمٚمٛملم هذا ُمٌٜمل قمغم اًمتٙمٚمػ؛ ٕن هذه إىم٤ًمم اًمث

. «حترير يمٜمدي٤م ذح ؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم»ىمًٛملم. وأول يمت٤مب ىمرأت ومٞمف هذا اًمت٘مًٞمؿ اًمثالصمل هق 

وهق طم٤مؿمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ ومْمؾ طمؼ اهلِمتٜمٙمري. وًمٞمس هذا اًمٙمت٤مب ُمتقومرا قمٜمدٟم٤م ذم ضمٜمقب 

 إومري٘مٞم٦م.

 ٞم٦م قمغم ىمًٛملم:اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشم

- :ُم٤م ًمٞمس ومٞمف إو٤موم٦م إمم اًمٖمػم. صػات حؼقؼقة
- ُم٤م ومٞمف إو٤موم٦م إمم اًمٖمػم، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اإلو٤موم٦م إمم اًمٖمػم إلضافة: صػات ذات ا

ذم ُمٗمٝمقُمف أو ذم شمرشم٥م أصم٤مر. واًمٕمالىم٦م سم٤مًمٖمػم ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٗم٦م اًمٕمٚمؿ أو صٗم٦م اًم٘مدرة أو 

صٗم٦م اخلٚمؼ أو صٗم٦م اًمرزق؛ ٓ خيٗمك شمقاضمده٤م ُمع اًمٖمػم. ومتقضمد صٗم٦م اًمٕمٚمؿ ُمع اعمٕمٚمقم، 

ٚمؼ ُمع اعمخٚمقق وصٗم٦م اًمرزق ُمع اعمرزوق يمام ٓ خيٗمك. وصٗم٦م اًم٘مدرة ُمع اعم٘مدور، وصٗم٦م اخل

وٓ ومرق إٓ أن اًمٕمالىم٦م هبذه اعمٕمٚمقُم٤مت أو اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمٕمٚمؿ إززم يم٤مٟم٧م أزًمٞم٦م وىمديٛم٦م، 

 وأُم٤م ذم ومؽمة اإلجي٤مد ومٕمالىم٦م اًمٕمٚمؿ اًم٘مديؿ ُمع احل٤مدث طم٤مدصم٦م؛ ٕن اًمٕمالىم٦م ُمع احل٤مدث طم٤مدصم٦م. 

 : تؼسقم آخر لؾصػات

 -  . ضمالًمٞم٦م-  .مج٤مًمٞم٦م 

 (صػات جالل ):ُم٤م يدل قمغم اًمٖمْم٥م وآٟمت٘م٤مم. قة 

 ( :صػات مجالقة ) .ُم٤م يدل قمغم اًمرمح٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : الػرق بني الؼديم و واجب الوجود

 : اًم٘مديؿ أقمؿ ُمـ واضم٥م اًمقضمقد.ىمٞمؾ 

ىمٞمؾ: مه٤م ُمؽمادوم٤من. وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمديؿ، وصٗم٤مشمف ىمديٛم٦م أيًْم٤م. وذات اهلل شمٕم٤ممم واضم٦ٌم  

صٗم٤مشمف أيًْم٤م واضم٦ٌم اًمقضمقد، وًمٙمـ وضمقب اًمّمٗم٤مت سمذات اهلل شمٕم٤ممم، يم٠من اًمقضمقد أيًْم٤م، و

  اًمّمٗم٤مت شم٤مسمٕم٦م ًمٚمذات، واعمقصقف ًمٚمّمٗم٤مت هق ذات اهلل شمٕم٤ممم.

: ىِمَدم ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف يًتٚمزم اًمتٕمدد؟ ىمٚمٜم٤م: ىمدم اًمّمٗم٤مت ٓ يًتٚمزم وم٢من ىمٞمؾ

ٚمزم شمٕمدد اًمذات، وم٤مهلل شمٕم٤ممم شمٕمدد اًم٘مدُم٤مء؛ ٕن اًمّمٗم٤مت شم٤مسمٕم٦م ًمٚمذات، وشمٕمدد اًمّمٗم٤مت ٓ يًت

 واضم٥م اًمقضمقد ُمتٗمرد أطمد. 

 اًم٘مديؿ سم٤مًمزُم٤من. -اًم٘مديؿ سم٤مًمذات.   -ء قمغم ُمٕمٜمٞملم: ٙمام٘مف احلاًم٘مديؿ يٓمٚم

- :وهذا خمتص سمذات اهلل شمٕم٤ممم.  ُم٤مًمٞمس ًمف اسمتداء وٓ اٟمتٝم٤مء، الؼديم بالذات 

- :ثؾ اًمٕم٘مقل اًمٕمنمة ُم اٟمتٝم٤مء، اعمخٚمقق اًمذي ًمٞمس ًمف اسمتداء وٓ الؼديم بالزمان

  وإومالك وٟمحقه٤م.

اًم٘مديؿ سم٤مًمذات هق اًم٘مديؿ سم٤مًمزُم٤من وي٘مقًمقن: هبذا اًمت٘مًٞمؿ،ي٘مقل اعمتٙمٚمٛمقن  ٓ
(1)

. وُم٤م 

 :ُمثؾ ٤مأو طم٘مٞم٘مٞمر  ،اًمٕم٘مقل اًمٕمنمة :٤م ُمثؾؾمقى ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ؾمقاء يم٤من خمؽمقمً 

٤مدث سم٤مًمذات هق واحل  سم٤مًمزُم٤من.وًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م ىمدياًم  يمٚمٝم٤م طم٤مدث،، ومالك وٟمحقه٤مإ

ٕن  وٓ ي٘مًؿ احل٤مدث قمغم ىمًٛملم: طم٤مدث سم٤مًمذات وطم٤مدث سم٤مًمزُم٤من؛ احل٤مدث سم٤مًمزُم٤من.

واحل٤مصؾ أن اًمٗمالؾمٗم٦م ي٘مقًمقن: إومالك وٟمحقه٤م طم٤مدصم٦م سم٤مًمذات  اًمزُم٤من هق سمدوره طم٤مدث.

 ٕن اًمزُم٤من هق سمدوره طم٤مدث. ،ُمع أهن٤م طم٤مدصم٦م سم٤مًمذات وطم٤مدصم٦م سم٤مًمزُم٤من ،ىمديٛم٦م سم٤مًمزُم٤من

 :تعاىل ه اهللؾصػات طـد اإلمام  الرازی رمحتؼسقم آخر ل

 : آظمرىمًؿ اإلُم٤مم اًمرازی اًمّمٗم٤مت شم٘مًٞماًم 

                                                 
( اًم٘مديؿ: يٓمٚمؼ قمغم اعمقضمقد اًمذي ٓ يٙمقن وضمقده ُمـ همػمه، وهق اًم٘مديؿ سم٤مًمذات، ويٓمٚمؼ اًم٘مديؿ قمغم اعمقضمقد )

ٙمقن اًمذي ًمٞمس وضمقده ُمًٌقىًم٤م سم٤مًمٕمدم، وهق اًم٘مديؿ سم٤مًمزُم٤من، واًم٘مديؿ سم٤مًمذات ي٘م٤مسمٚمف اعمحدث سم٤مًمذات؛ وهق اًمذي ي

وضمقده ُمـ همػمه، يمام أن اًم٘مديؿ سم٤مًمزُم٤من ي٘م٤مسمٚمف اعمحدث سم٤مًمزُم٤من؛ وهق اًمذي ؾمٌؼ قمدُُمف وضمقَده ؾمًٌ٘م٤م زُم٤مٟمًٞم٤م، ويمؾ ىمديؿ 

، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م()اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمًٞمد اًمنميػ اجلرضم٤مين، ص. سم٤مًمذات ىمديؿ سم٤مًمزُم٤من



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- .ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمٞم٘ملم  - .اعمٛمتٜمع  -  .اعمريم٥م ُمـ اًمث٤مسم٧م واعمٛمتٜمع 

- :واضم٥م اًمقضمقد اًمذي يتْمٛمـ ُمٕمٜمك  ٟمحق: ُم٤م يم٤من صمٌقشمف ىم٤مـمٕم٤م، ما ثبت بالقؼني

اًم٘مديؿ.
- ه١مٓء اًمًٚمٗمٞمقن َيْ٘مَٚمُ٘مقن  وٟم١مول اعمٛمتٜمع. وٟمحقمه٤م. ،واإلشمٞم٤من ،ُمثؾ اًمٜمزول :ادؿتـع

ُمع أٟمف ًمق ىمٞمدٟم٤م اًمٜمزول  يٚمٌثقن أن يٙمٗمروهؿ، قمغم أصح٤مب اًمت٠مويؾ ويِمٛمئزون ُمٜمٝمؿ، وٓ

إن ؿم٤مء  وؾمت٠ميت شمٗم٤مصٞمٚمف ذم ُمٌح٨م اًمّمٗم٤مت، ٤م،يم٤من شم٠مويال أيًْم  «يمام يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف»واإلشمٞم٤من سمـ

.شمٕم٤ممم اهلل
- :ٟمحق ىمقًمف  ىمف إٓ سم٤مًم٘مدر اًمذي صم٧ٌم،جيقز إـمال ومال ادركب من الثابت وادؿتـع

ي٤م »وٓ يٜم٤مدى سمـ  ومٞمّمح إـمالىمف هبذا اعمٕمٜمك، وهق سمٛمٕمٜمك اًمتدسمػم،ٱَّ جه  ينُّٱ شمٕم٤ممم:

 . «ي٤م ُم٤ميمر»، أو: «ظمػم اعم٤ميمريـ

 :تؼسقم آخر لؾصػات

- ويمذًمؽ احلٞم٤مة واًم٘مدم( ٤م،)ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمقضمقد أيًْم : ٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦ماًمّم 

-   .صٗم٤مت اًمذات 

- .صٗم٤مت إومٕم٤مل  

 : تعريف صػات الذات وصػات األفعال

 لة: طـد ادعتز

 ،ُمثؾ صٗم٦م اًمٕمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم دون اًمٜمٗمل، : صٗم٤مت جيري ومٞمٝم٤م اإلصم٤ٌمت،صٗم٤مت اًمذات

. و ىمس قمٚمٞمف صٗم٦م اًم٘مدرة هلل «يٕمٚمؿ اهلل ٓ» جيري ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمل، ومال ي٘م٤مل: ومال وهل صٗم٦م اًمذات،

   .«هق قم٤مضمز»، وٓ «ي٘مدر ٓ»ي٘م٤مل:  ٝم٤م اًمٜمٗمل، ومالجيري ومٞم ٓ شمٕم٤ممم، وهل صٗم٦م إهلٞم٦م

ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م: جيري اًمٜمٗمل و اإلصم٤ٌمت  ُم٤م جيري ومٞمف اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت. :صٗم٤مت إومٕم٤مل

ومٞمف ( ٧٧٥اىنصاء/ )َّ مب  زب رب يئ ٱُّٱ ومٝمل صٗم٤مت إومٕم٤مل،، ذم اًمٙمالم واإلرادة

 مث هتٱُّ:ٟمٗمل، وذم ىمقًمف (٧٨٥ابللرة/ ) َّ خس حس جس مخ جخ ُّٱ:وذم ىمقًمف إصم٤ٌمت.
وىمس  ٟمٗمل.( ٧٩٦ابللرة/ ) َّ مخ  جخ مح جح  ُّٱوذم ىمقًمف:  ،إصم٤ٌمت(٧٩٦ابللرة/ ) َّ مج حج



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٞمٕمٓمل هذا ويٛمٜمع هذا، ويرطمؿ هذا،  ومٝمل صٗم٤مت أومٕم٤مل. واًمٖمْم٥م واإلقمٓم٤مء قمٚمٞمف اًمرمح٦م

 (.ر، صهُمٜمح اًمروض إز)راضمع: ويٖمْم٥م قمغم ذًمؽ. 

 طـد اداتريدية:

ُمقصقف شمٕم٤ممم وم٤مهلل  يقصػ سمْمده٤م. ُم٤م يقصػ هب٤م اهلل شمٕم٤ممم وٓ صٗم٤مت اًمذات:

. وم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل اقمتؼمه٤م اعمٕمتزًم٦م صٗم٤مت ٓ سمْمده٤م ،واًمٌٍم ،واًمًٛمع ،واًم٘مدرة ،سم٤مًمٕمٚمؿ

ه وودُّ  ُمثؾ اشمّم٤مف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمالم، ضمٕمٚمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م صٗم٤مت اًمذات. أومٕم٤مل،

 ومال ،وٓمراروودمه٤م آ وىمس قمٚمٞمف أٟمف يقصػ سم٤مٓظمتٞم٤مر واإلرادة، يقصػ سمف، ومال اخلرس،

 يقصػ اهلل شمٕم٤ممم هبام. 

ُمثؾ اًمرمح٦م واًمٖمْم٥م،  ٤م.ُم٤م يقصػ هب٤م ويقصػ سمْمده٤م أيًْم  :صٗم٤مت إومٕم٤مل

ومٞمقصػ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرمح٦م واًمٖمْم٥م، واإلقمٓم٤مء واعمٜمع. واإلقمٓم٤مء واعمٜمع.
(1)

 

 طـد األشاطرة:

 ومٝمق ُمـ ّم٦ماًمذات، وُم٤م ٓ يٚمزم ُمـ ٟمٗمٞمف ٟم٘مٞم ومٝمق ُمـ صٗم٤متّم٦م ُم٤م يٚمزم ُمـ ٟمٗمٞمف ٟم٘مٞم

ُمٜمح اًمروض ، ًمٚمخ٤ٌمزي. ذم أصقل اًمديـ، صاهل٤مدي . اعمٕملم اًمٜمًٗمل يبٕ ،/ شمٌٍمة إدًم٦م) 2ش.صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ

 .(صعمال قمكم اًم٘م٤مري،  إزهر، 

سم٤مًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، وشم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م سمدل اًمْمٛمػم  )أي: قمٞم٥م وٟم٘مّم٤من( «ٟم٘مٞمّم٦م»اًمّمحٞمح 

واخل٤ٌمزي (، /) «شمٌٍمة إدًم٦م»ٗمل ذم وهق اعمقاومؼ عم٤م ذيمره أسمق اعمٕملم اًمٜمً اعمْم٤مف إًمٞمف،

                                                 
()  :واإلصم٤ٌمت ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، يمام ي٘م٤مل: ظمٚمؼ ًمٗمالن قمٜمد اعمٕمتزًم٦م: ُم٤م ضمری ومٞمف اًمٜمٗمل »ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري

 ․وًمد، ول خيٚمؼ ًمٗمالن. وُم٤م ٓ جيري ومٞمف اًمٜمٗمل ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمذات، يم٤مًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة، ومال ي٘م٤مل: ل يٕمٚمؿ

وقمٜمد إؿمٕمري٦م: ُم٤م يٚمزم ُمـ ٟمٗمٞمف ٟم٘مٞمْمف ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمذات، وم٢مٟمؽ ًمق ٟمٗمٞم٧م احلٞم٤مة يٚمزم اعمقت. وُم٤م ٓ يٚمزم ُمـ 

 ْمف ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، ومٚمق ٟمٗمٞم٧م اإلطمٞم٤مء أو اإلُم٤مشم٦م أو اخلٚمؼ أو اًمرزق ل يٚمزم ُمٜمف ٟم٘مٞمْمف.ٟمٗمٞمف ٟم٘مٞم

وقمٜمد اعم٤مشمريدي٦م: إن يمؾ ُم٤م وصػ سمف وٓ جيقز أن يقصػ سمْمده ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمذات، يم٤مًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ. ويمؾ ُم٤م 

(ُمٜمح اًمروض إزهر،ص)ش.جيقز أن يقصػ سمف وسمْمده ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ يم٤مًمرأوم٦م واًمرمح٦م واًمًخط واًمٖمْم٥م
( ) ذم سمٞم٤من اعمذاه٥م ذم شمٕمريػ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م  «سمدر اًمٚمٞم٤مزم»، و«اًمٕمّمٞمدة اًمًاموي٦م»وُم٤م ذم اًمٜمًخ٦م إردي٦م ُمـ

عمال قمكم اًم٘م٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ًمٙمـ اًمّمحٞمح هق ُم٤م ذم احل٤مؿمٞم٦م  «وقء اعمٕم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»واًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمٜم٘مقل ُمـ 

عمال قمكم اًم٘م٤مري، وهق اعمقاومؼ عم٤م ذيمره أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل ذم  «إزهر ذح اًمٗم٘مف إيمؼم ُمٜمح اًمروض»اعمٜم٘مقل قمـ 

(.)ص «اهل٤مدي ذم أصقل اًمديـ»(، واخل٤ٌمزي ذم /) «شمٌٍمة إدًم٦م»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 «اًمٕمّمٞمدة اًمًاموي٦م»اًمٜمًخ٦م إردي٦م ُمـ وُم٤م ذيمر ذم  (.)ص «ذم أصقل اًمديـاهل٤مدي »ذم 

 ومٝمق حتريػ اًمٜم٤مؾمخلم.  «وقء اعمٕم٤مزم»٤م عم٤م ذم ُمقاوم٘مً  «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»و

 :وإٟمام أجل٠م إؿمٕمري٦م إمم اظمتٞم٤مر هذا اًمتٕمريػ ؿمٞمئ٤من

 وذًمؽ ٕٟمف يٚمزم ُمـ ٟمٗمل صٗم٦م اًمٙمالم سم٤مًم٘مقةِ  ،أن اًمٙمالم صٗم٦م ذاشمٞم٦م ىمديٛم٦م :لإو

  .اًمٕمجزُ  وُمـ ٟمٗمل اًم٘مدرةِ  ،اجلٝمُؾ  يمام يٚمزم ُمـ ٟمٗمل اًمٕمٚمؿِ  ،وهل صٗم٦م ٟم٘مّم٤من ،واخلرُس  اًمٕمجزُ 

وهل طم٤مدصم٦م قمٜمد إؿمٕمري٦م،  ،أن صٗم٦م اًمتٙمقيـ ُمـ صٗم٤مت إومٕم٤مل :واًمٌمء اًمث٤مين

ٓ يٚمزم ُمـ  ،إجي٤مد اعمٕمدوم ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد :أي ،ًمتٙمقيـومّمٗم٦م ا ،ىمديؿ قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م

 ،أو ٟمٗمل اإلجي٤مد ،اعمقضمقدِ  ف إقمدامُ ٟمٗمٞمُ  ٕن إجي٤مد اعمٕمدومِ  ؛ٟم٘مص ذم ذات اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٟمٗمٞمٝم٤م أيُّ 

أو اإلُم٤مشم٦م  ،أو اإلطمٞم٤مء ٟمٗمٞمف ٟمٗمل اإلطمٞم٤مء ،ٟمٗمل اًمتحريؽ :أي ،أو اًمتحريؽ ٟمٗمٞمف اًمتًٙملم

 ًمٞم٧ًم صٗم٤مت اًمٜم٘مّم٤من. 

 حادثة؟: مصػات األفعال قديؿة أ هل

 وأُم٤م صٗم٤مت إومٕم٤مل )ُمـ رزق إطمٞم٤مء، وظمٚمؼ إؿمٞم٤مء( ٤م،ٛم٦م اشمٗم٤مىمً ىمدي صٗم٤مت اًمذات

ىم٤مًم٧م اعم٤مشمريدي٦م: و هل طم٤مدصم٦م. ىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرة: وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م هؾ هل ىمديٛم٦م أم طم٤مدصم٦م؟

 ديؿ.اًمتٙمقيـ ىمإومٕم٤مل هق صٗم٤مت ُمٌدأ  :أي ومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ىمديٛم٦م.صٗم٤مت إصٗم٤مت اًمذات و

وًمٙمـ ُمٌدأه وهق صٗم٦م اإلقمٓم٤مء ىمديؿ. سمؾ طم٤مدث، ،طم٤مٓ ًمٞمس ىمدياًم  :أي ،واإلقمٓم٤مء سم٤مًمٗمٕمؾ
  

ن وهق طم٤مدث، يمام أن اًمٕمٚمؿ »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مري:  اًمتٙمقيـ ىمديؿ، واعمتٕمٚمُؼ سمف هق اعمٙمقَّ

)ُمٜمح اًمروض .«ف إززمِّ ىمديؿ وسمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت طم٤مدث، ... يتٕمٚمؼ وضمقد يمؾ ُمقضمقد سمتٙمقيٜم

 ، ط: دار اًمٌِم٤مئر(. ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، صإزهر ذم

 ،ُم٤م طم٤مصٚمف: إن اهلل ظم٤مًمؼ سم٤مًم٘مقة ذم إزل «آىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم 

 .ىم٤مـمع سم٤مًم٘مقة :أي ،يم٤مًمًٞمػ يًٛمل سم٤مًمّم٤مرم ،وهق ظم٤مًمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وهذه صٗم٦م ىمديٛم٦م

 (.ص) «آىمتّم٤مد»هذه طم٤مصؾ ُم٤م ذم 

 ، ىمديؿ سم٤مًمٜمقعإن اًمٕم٤ملَ  :ي٘مٓمع قمروق ومٙمرة ُمـ ي٘مقل ٦مٗم٦م ىمديٛمويمقن اًمتٙمقيـ ص

ٕن احلقادث سم٠مومراده٤م وأٟمقاقمٝم٤م يمٚمٝم٤م شمٜمتٝمل إمم  ؛يمام ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،طم٤مدث سم٤مٕومراد

ضمقدات سم٤مًمٗمٕمؾ طم٤مدصم٦م. وٟمت٤مئ٩م اًمتٙمقيـ وهل إجي٤مد اعمق ،وم٤مًمتٙمقيـ ىمديؿ ،شمٙمقيـ اهلل شمٕم٤ممم

  ؟!ُمثال إذا يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م ومٙمٞمػ شمٙمقن إٟمقاع ىمديٛم٦مع أومراد اإلٟم٤ًمن ٌواًمٕمج٥م أن مج
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طمٞم٨م ىم٤مل: صمؿ  (ص)  «وقء اعمٕم٤مزم»قمكم اًم٘م٤مري ذم  وجيدر سمٜم٤م أن ٟمحٙمك ُم٤م يمتٌف اعمال

واًمٌٍم ىمديٛم٦م  ،واًمًٛمع ،واًمٙمالم ،واإلرادة ،واًم٘مدرة ،واًمٕمٚمؿ، احلٞم٤مة :صٗم٤مت اًمذات

واإلسمداع  ،زق إطمٞم٤مءورَ  ،ؼ إؿمٞم٤مءٚمْ  قمٜمف سمخَ وهل اًمتٙمقيـ اعمٕمؼمَّ  ٕمٚمٞم٦مُ ٗموأُم٤م اًم ،مج٤معِ سم٤مإل

 ،زاعُ ٜمِّ اًم ٦مً ل يمقهن٤م ىمديٛمٗموم ،وأُمث٤مل ذًمؽ ،ٟم٤ٌمت واإلٟمامءواإل ،واإلطمٞم٤مء واإلومٜم٤مء ،واإلٟمِم٤مء

 ذم اًم٘مْمٞم٦مِ  اعمٜم٤مزقم٦مُ  :وىمٞمؾ .٥م إؿم٤مقمرة أهن٤م طم٤مدصم٦مهوُمذ ٦م،ومٛمذه٥م أئٛمتٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م أهن٤م ىمديٛم

.ٓ طم٘مٞم٘مٞم٦مٌ  ًمٗمٔمٞم٦مٌ 
 (1)

 

 اًم٘مدرةَ  ٕن ىمديٛم٦م أزًمٞم٦م؛ٗم٦م ص )إجي٤مد اعمٕمدوم ُمـ اًمٕمدم( قيـاًمتٙمىم٤مًم٧م اعم٤مشمريدي٦م: 

ح٦م ًمإلجي٤مد واإلظمراج. واإلرادةُ  صٗم٦مٌ  ح٦م ًمإلجي٤مد. وهل ىمديٛم٦م صٗم٦مٌ  ُمّمحِّ ومقن ويٕمرِّ . ُمرضمِّ

ـَ  ـُ  اًمتٙمقي  وي٘مقًمقن: هل صٗم٦م ىمديٛم٦م. ُم١مصّمرة ذم اإلظمراج واإلجي٤مد. صٗم٦مٌ  سم٘مقهلؿ: اًمتٙمقي

تٙمقيـ ًمٞمس صٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م؛ سمؾ ٟمتٞمج٦م اًم٘مدرة ٕن اًم هل طم٤مدصم٦م، رة:وىم٤مًم٧م إؿم٤مقم

ومٝمل طم٤مدصم٦م؛ ٕهن٤م ٟمتٞمج٦م صٗم٦م اًم٘مدرة  وم٢من ُم٤م أراده يقضمد. وم٢مذا أراد اهلل شمٕم٤ممم، واإلرادة،

واإلرادة.
(2)

 

ن أو غره؟  :هل التؽوين طني ادؽو 

ن )اإلجي٤مد قملم اعمقضمقد(.قمٜمد إؿم٤مقم وقمٜمد اعم٤مشمريدي٦م: اًمتٙمقيـ  رة: اًمتٙمقيـ قملم اعمٙمقَّ

ن )اإلجي٤مد همػم اعمقضمقد(. همػم  اعمٙمقَّ

ن أو  ا طمتك ي٘مقًمقا:ًمٞم٧ًم إؿم٤مقمرة أهمرارً  ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين: اًمتٙمقيـ قملم اعمٙمقَّ

ا؛ ٕن ُمـ اًمٌدهيل ٤م واطمدً أي جيٕمٚمقا اإلجي٤مد )وهق ؾم٥ٌم( واعمقضمقد ؿمٞمئً  اإلجي٤مد قمـ اعمقضمقد.

ويٕمٛمؾ اًمرضمؾ اًمٕم٤مدي  تٚمٗم٤من.وىمس قمٚمٞمف اإلجي٤مد واعمقضمقد ومٝمام خي، أن اًمٗمٕمؾ همػماعمٗمٕمقل

 قمٛمال ومٕمٛمٚمف خيتٚمػ قمام يٜمت٩م قمٜمف. 

                                                 
(  ) اًمّمٗم٤مت قمٚمی ىمًٛملم: صٗم٤مت ذات، وهل ىمديٛم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، يم٤مًمٕمٚمؿ واًمٙمالم. وصٗم٤مت : »«درج اعمٕم٤مزم»ىم٤مل ذم

ل يم٤مًمتخٚمٞمؼ واًمؽمزيؼ. اظمُتٚمِػ ومٞمٝم٤م، ومٛمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م أهن٤م ىمديٛم٦م، وُمذه٥م إؿم٤مقمرة أهن٤م طم٤مدصم٦م. واًمٜمزاع قمٜمد إومٕم٤م

 ()درج اعمٕم٤مزم، صش. اًمتح٘مٞمؼ يزول

( ىم٤مل ذم  )«وضمٝمف أن طمدوصمٝم٤م قمٜمد إؿم٤مقمرة سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمٚم٘مٝم٤م اًمتٜمجٞمزي، وهق : »«حتٗم٦م إقم٤مزم قمٚمی وقء اعمٕم٤مزم

ٕمٚم٘مٝم٤م إززم ويًٛمقٟمف اعمٕمٜمقي، ومٝمل ىمديٛم٦م؛ ٕن اًمتٙمقيـ سم٤مقمت٤ٌمر رضمققمف إمم صٗم٦م اًم٘مدرة يٙمقن طم٤مدث، وأُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر شم

أزًمٞمر٤م، وم٤مًمتخٚمٞمؼ ُمثال هق اًم٘مدرة سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمخٚمقق، واًمؽمزيؼ هق اًم٘مدرة سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٢ميّم٤مل اًمرزق، ومحٞمٜمئذ 

 (. وٟمثر اًممزم، صواٟمٔمر: وقء اعمٕم٤مزم، ص. )حتٗم٦م إقم٤مزم قمٚمی وقء اعمٕم٤مزم، صش. ٓ ظمالف ذم اعمٕمٜمی
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 ل ُيقضَمد ذم اخل٤مرج إٓ اًمٗم٤مقِمؾ اًمٗم٤مقِمؾ إذا أوضَمد ومٕماًل » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين:

وًمٞمس ُمٕمٜمك  ومٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم إمم زيد اقمت٤ٌمري٦م، واعمٗمٕمقل، أي: اعُمقضِمد واعمَقضُمقد، ٟمحق زيد ىم٤مئؿ،

وإٟمام أرادوا شمٗمًػم اخلٚمؼ  أن اخلٚمؼ واًمتخٚمٞمؼ يمالمه٤م واطمد، «اخلٚمؼ خمٚمقق» ىمقل إؿمٕمري٦م:

. وم٤مخلٚمؼ ىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمخٚمقق -اإلٟمِم٤مء واإلجي٤مد.  -ًمٖم٦م سم٠من اخلٚمؼ ًمف ُمٕمٜمٞملم: 

 (وخلَّّمف اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم وقء اعمٕم٤مزم، ص ․-)ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص .اعمخٚمقق

وأُم٤م اإلجي٤مد  اهلل شمٕم٤ممم اًمًٌع هذه،ذه٧ٌم إؿمٕمري٦م إمم أٟمف جي٥م اإليامن سمّمٗم٤مت 

ٕن اًمتٙمقيـ حيدث  وإٟمام اؾمتٖمٜمٞمٜم٤م قمـ هذه اًمّمٗم٦م؛ واًمتٙمقيـ ومٚمٞم٤ًم صٗمتلم ُمًت٘مٚمتلم.

 سم٤مإلرادة واإلجي٤مد شمٚم٘م٤مئٞم٤م. 

أي اإلرادة شمرضمح اًمؽمك أو اًمٗمٕمؾ. و اًم٘مدرة:  ي٦م: اإلرادة: ُم٤م سمف اًمؽمضمٞمح.ىم٤مًم٧م اعم٤مشمريد

وم٢مذا أراد اهلل شمٕم٤ممم ومٕمال ُمـ  ر ذم اًمٗمٕمؾ واًمٕمٛمؾ.ـ اعم١مصمِّ ُم٤م يّمح سمف اًمٌمء، واًمتٙمقيـ قم٤ٌمرة قم

اًمتل هب٤م يٛمٙمـ وضمقد  -صمؿ شمتٕمٚمؼ ىمدرشمف ٗمٕمؾ،يوم٠مول رء هق ُمرطمٚم٦م اًمؽمضمٞمح سم٠مٟمف  إومٕم٤مل،

 ويٕم٘مٌف أصمر اإلجي٤مد واًمتٙمقيـ. وأصمر اإلجي٤مد واًمتٙمقيـ يقضمد ذًمؽ اًمٌمَء. سم٤مًمٗمٕمؾ، -اًمٌمء

يم٠من ومروع شم٠مصمػم اإلجي٤مد  ٚم٘م٤مشمف سم٤مظمتالف قمالىمتٝم٤م سم٤مٕؿمٞم٤مء،وختتٚمػ ُمتٕم وم٤مإلجي٤مد سم٤مقمت٤ٌمر اعمٌدأ،

وإذا شمٕمٚمؼ  يم٤من إطمٞم٤مء، وإذا شمٕمٚمؼ سم٤مًمرزق يم٤من شمرزي٘م٤م، ومٛمثال إذا شمٕمٚمؼ اإلجي٤مد سم٤محلٞم٤مة، يمثػمة،

 ومٙم٠من صٗم٦م اإلجي٤مد وصٗم٦م اًمتٙمقيـ صٗمت٤من ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ؿم٠منَ  سم٤معمقت يم٤مٟم٧م إُم٤مشم٦م،

اخلٚمؼ.
(1)

 

                                                 
(  ) اقمٚمؿ أن أهؾ اًمًٜم٦م اظمتٚمٗمقا ذم اًمتٙمقيـ قمغم صمالصم٦م أىمقال: : »«اًمٜمؼماس»ىم٤مل ذم 

أطمده٤م: ىمقل إؿمٕمري٦م: أن اًمّمٗم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م ؾمٌٌع: احلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة، واإلرادة، واًمًٛمع، واًمٌٍم، 

ث راضمع إمم اًم٘مدرة واإلرادة، وم٢مٟمف إذا شمٕمٚمؼ اإلرادة سمقضمقد رء أظمرضمف واًمٙمالم. وأُم٤م اًمتٙمقيـ ومٛمٕمٜمی إو٤مذم طم٤مد

قَمی أنَّ وضمقد احل٤مدث حيت٤مج إمم صٗم٦م  اًم٘مدرة ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد، ومٝمذا اإلظمراج هقاًمذي يزقمٛمقٟمف شمٙمقيٜم٤ًم، وُمـ ادَّ

 صم٤مًمث٦م ومٕمٚمٞمف اًمؼمه٤من. 

اهلل: أن اًمتٙمقيـ صٗم٦م صم٤مُمٜم٦م؛ ٕن اًم٘مدرة صٗم٦م صم٤مٟمٞمٝم٤م: ىمقل اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي وأشم٤ٌمقمف يم٤معمّمٜمػ رمحف 

َرٌة، وهل٤م أؾمامء سمح٥ًم ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م، وم٢مْن  َح٦ٌم ًمّمدوره، واًمتٙمقيـ صٗم٦م ُم١مصمِّ َح٦ٌم ًمّمدور اعم٘مدور، واإلرادة صٗم٦م ُمرضمِّ ُمّمحِّ

زق ومؽمزيؼ، أو سم٤محلٞم٤مة وم٢مطمٞم٤مٌء، وىِمْس قمٚمٞمف.   شمٕمٚم٘م٧ْم سم٤مًمرِّ

ؼ واإلطمٞم٤مء وٟمحقمه٤م صٗم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦ٌم وًمٞمس رضمققمٝم٤م إمم صٗم٦م صم٤مًمثٝم٤م: ىمقل سمٕمض أئٛم٦م ُم٤موراء اًمٜمٝمر: أن اًمؽمزي

()اًمٜمؼماس، صش. واطمدة، ومٕمغم هذا شمٙمقن اًمّمٗم٤مت ظم٤مرضم٦م قمـ احلٍم، وهق ُمذه٥م سمٕمض اًمّمقومٞم٦م
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ن ُمتحدا وقمٞمٜم٤م  يِمٌف اًم٘مقل سم٠من اًم٥ًٌم ي٦م: إن اقموي٘مقل اعم٤مشمريد ت٤ٌمر اًمتٙمقيـ واعمٙمقَّ

وم٢من اإلو٤موم٦م ختتٚمػ قمـ اعمٌتدإ - وإذا يم٤من اًمتٙمقيـ إو٤موم٦م يمام ي٘مقل إؿم٤مقمرة قملم اعم٥ًٌم.

 واخلؼم، ٓقمٞمٜمٝمام.

أن اًمتٙمقيـ إذا أريد سمف ُمٌدأ اإلظمراج وُمٌدأ اخلٚمؼ وُمٌدأ اإلجي٤مد ومٙمام أن ُمٌدأ  احل٤مصؾ:

أهن٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م  وُمٕمٜمك اًم٘مديؿ: ن ُمٌدأ اخلٚمؼ واإلجي٤مد أيْم٤م ىمديام،اًم٘مديؿ ىمديؿ، يم٤م

 وهل صٗم٤مت اًمذات.  ذات اإلو٤موم٦م،

اًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة،  ٞم٦م اًمتل يتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة ؾمٌع:واًمّمٗم٤مت اًمذاشم

 اًمٌٞم٧م إردي:  مجٕمٝم٤م هذا واًمٙمالم. ،واإلرادة ،واًمًٛمع، واًمٌٍم، واحلٞم٤مة

 ملع ےہ، دقرت یھب اعم ےہ    قح یك افصت 

 

 عمس   و  رصب،  ایحت  و  ارادہ ،   الکم  ےہ ۞

 ؼ ؾمٌح٤مٟمف: قمٚمؿ، وقمٛمقم ىمدرة، وؾمٛمع، وسمٍم، وطمٞم٤مة، وإرادة، ويمالم()صٗم٤مت احل 

إًمٗم٤مظ اعمٚمح٘م٦م هب٤م ُمـ  -قمالوة قمغم هذه اًمّمٗم٤مت اًمًٌع–وىمد قمدَّ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

  صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم شم٠مويٚمٝم٤م ُمـ قمدُمف؟اًمّمٗم٤مت.

صة الصػات واألفعال وغرها يما كسب إىل اهلل تعاىل يف الؽتاب خال

 وغرمها:  «الوجه»و «القد»ومبدأ إصالق الصػة طذ والسـة،

 ًمٚمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل اعمٜمًقسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمت٤مب و اًمًٜم٦م؟وُمتك ًاًم يمؿ ىمِ  :وم٢من ىمٞمؾ

غم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٞمد واًمقضمف سمدأ إـمالق اًمّمٗم٦م قمغم إًمٗم٤مظ اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قم

قمغم  هؾ أـمٚم٘م٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م أو أىمقال اًمت٤مسمٕملم اًمّمٗم٦مَ  واًم٘مدم واًم٤ًمق؟

 هذه إًمٗم٤مظ؟ 

ًِ ىمٚمٜم٤م  ٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إًمٗم٤مظ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: : ُم٤م ٟم

- .صٗم٤مت 

- .أومٕم٤مل
- ٓ اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف.جيٞمز اًمٕم٘مؾ إـمالق اًمّمٗم٦م أو  ُم٤م
(:الصػات ) ،٤م أيمثر.وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أىم٤ًمُمً  وهل قمغم ؾمت٦م أىم٤ًمم 
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-  :اًمّمٗم٤مت » ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م دم، واًمٌ٘م٤مء،واًم٘مِ  واحلٞم٤مة، اًمقضمقد، صػات الـػس

 .«صٗم٤مت اًمٕملم»أو  «احل٘مٞم٘مٞم٦م

- :واًمًٛمع،  واًم٘مدرة ، ،واًمٕمٚمؿ، واإلرادة ،احلٞم٤مة صػات الذات أو صػات ادعاين

 ٙمالم. واًمٌٍم، واًم

-  (اإلخالص) َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱُمثؾ: قة:صػات سؾب
اًم٘مٞم٤مم /واًمٖمٜمك اعمٓمٚمؼ اًمقطمداٟمٞم٦م، اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م مخس: أهؾ اًمٕمٚمؿ:وىم٤مل سمٕمض 

 دم، وخم٤مًمٗم٦م احلقادث.واًمٌ٘م٤مء، واًم٘مِ  سم٤مًمٜمٗمس،

- :اًم٘مدرةو ،أي اًمّمٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم، ُمثؾ: اًمٕمٚمؿ الصػات الثبوتقة أو اإلجيابقة، 

وصٗم٤مت اًمذات، وصٗم٤مت إومٕم٤مل، واًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م وهمػمه٤م شمدظمؾ ذم . واخلٚمؼ، واًمرزق

 اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م.

- ُمثؾ: اشمّم٤مف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرمح٦م  ُم٤م يدل قمغم اًمرمح٦م واًمٙمرم، قة:الصػات اجلامل

 .«اًمّمٗم٤مت اجل٤مُمٕم٦م»ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م  واًمٙمرم،

- ت٘م٤مم، ُمثؾ: اشمّم٤مف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يدل قمغم اًمٖمْم٥م وآٟم قة:الصػات اجلالل

 واًم٘مٝمر. ،واًمٕمزة ،سم٤مٟٓمت٘م٤مم

(:األفعال ) :وهل قمغم ىمًٛملم 

- ٓ ظمٚمؼ اًمًامء وإرض، وإرؾم٤مل  ُمثؾ: شمِمٌف أومٕم٤مل اعمخٚمقق، أومٕم٤مل اهلل اًمتل

 وٟمحق ذًمؽ. وإٟمزال اعمٓمر، واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م، إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ،

- ٕهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم أومٕم٤مل اعمخٚمقق  اعمخٚمقق؛اًمتل فم٤مهره٤م آؿمت٤ٌمه سمٗمٕمؾ  أومٕم٤مل اهلل

 واًمْمحؽ وٟمحق ذًمؽ. ،واًمتٕمج٥م واًمٖمْم٥م، ،اإلشمٞم٤من، واعمجٞمئ، واًمٜمزول ُمثؾ: ٤م،أيًْم 

( ):وٓ اًمٗمٕمؾ، ُمثؾ: اًمٞمد، واًمقضمف، يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمّمٗم٦م  ُم٤م ٓ الؼسم الثالث

يّمح  يمام ٓ يّمح إـمالق اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ومال وإص٤مسمع واًمِمخص، وٟمحق ذًمؽ، اًم٤ًمق،و

وأُم٤م اًمٞمد واًم٤ًمق  ٕن اًمّمٗم٦م ُم٤م ي٘مقم سم٤مًمذات، الق اًمّمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم أهن٤م ٟمٕم٧م؛إـم

ومًٛمقه٤م سم٤مًمّمٗم٤مت » ىم٤مل: ،«شمًٛمٞم٦م ُمٌتدقم٦م» ه اسمـ اجلقزيواًم٘مدم ومتتٗمرد سمقضمقده٤م؛ وًمذا قمدَّ 

 ()دومع ؿمٌف اًمتِمٌٞمف، صش.شمًٛمٞم٦ًم ُمٌتدقم٦ًم ٓ دًمٞمؾ هلؿ ذم ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مؾ وٓ ُمـ اًمٕم٘مؾ

ا إظم٤ٌمر أظم٤ٌمر صٗم٤مت، وإٟمام هل إو٤موم٤مت، وًمٞمس يمؾ ُمْم٤مف أهنؿ ؾمٛمق»وىم٤مل: 
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وًمٞمس هلل صٗم٦م شمًٛمك روطًم٤م، وم٘مد اسمتدع ، (٨٣ص/ )َّ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ صٗم٦م، وم٢مٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (دومع ؿمٌف اًمتِمٌٞمف، ص)ش.ُمـ ؾمٛمك اعمْم٤مف صٗم٦مً 

 ت. إو٤موم٤موٟمحقه٤م  ،واًم٤ًمق ،واًم٘مدم ،ويٕمد اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي وُمـ ُمٕمف اًمقضمف

ٚمؿ وٓ ذم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م إـمالق ؾم٤مدي٨م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وذم أطمل ٟمٕمثر 

ويم٤من ُمٕمٔمؿ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ  اًمّمٗم٤مت قمغم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م إظمػم، وٓ قمغم إومٕم٤مل.

 ، وذم سمٕمض اًمٙمت٥م:«أُمروه٤م يمام ضم٤مءت» سم٘مقهلؿ: -قمٜمدُم٤م ي٠ًمًمقن قمـ هذه إًمٗم٤مظ –يٙمتٗمقن

 طمٙمك ذًمؽ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي، ذا ذم ذًمؽ.ويٙمرهقن أن يتحدصمقا سم٠ميمثر ُمـ ه .«سمال شمٗمًػم»

هـ(، :مسمٙمر أضمري وهمػمهؿ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ) وأسمق واإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل،

وقمٌد  هـ(،:م) واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد هـ(،:م) ؾمٗمٞم٤من اًمثقريوهـ(، :م) وإوزاقمل

 هـ(:م) هـ(، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م:م) وويمٞمع سمـ اجلراح هـ(،:م) اهلل سمـ اعم٤ٌمرك

. إؾمامء واًمّمٗم٤مت /اًمنميٕم٦م ًممضمري  .ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة) وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ.

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي، ضمدة(/ًمٚمٌٞمٝم٘مل

أُم٤م سمٕمض اًمت٤مسمٕملم واعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘مد أـمٚم٘مقا قمغم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م إظمػم، 

ا إمم ظمٗم٤مء اعمٕمٜمك اعمراد قمدوه ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت ٟمٔمرً و .«اًمّمٗم٤مت» وقمغم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ إومٕم٤مل

وم٢من أىمٌؾ أطمد  وذًمؽ ٕن سمٕمض اًمًٗمٝم٤مء ىمد يٕمتؼمه٤م أقمْم٤مء إذا ل ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمّمٗم٤مت. ُمٜمٝم٤م،

أو ي٘مػ قمغم ؿمٗم٤م آقمتزال سم٤مقمت٤ٌمر  قمغم إـمالق إقمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م يم٤من أؿمٌف سم٤معمِمٌٝم٦م واعمجًٛم٦م،

 أي صٗم٤مٍت ُمتِم٤مهب٤مت.  ،ٜمٞمٗم٦م اًمذي اقمتؼمه٤م صٗم٤متومٚمٚمف در أيب طم  ومٞمٝم٤م.٤م وطمتاًم اًمت٠مويؾ ٓزُمً 

اًمٞمد  : إن إـمالق اًمّمٗم٤مت قمغمىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد احلًـ اًمددو

اًمٜمّمقص قمغم أن إـمالق سمٕمض دل  يواًمقضمف وهمػممه٤م ُمـ اظمؽماع ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م، ذم طملم 

 اًمّمٗم٤مت قمغم هذه إًمٗم٤مظ ؾم٤مسمؼ قمغم اعمذه٥م احلٜمٌكم.

 :، ىم٤ملاًمّمٗم٤مت قمغم هذه إًمٗم٤مظ «اًمٗم٘مف إيمؼم» هـ( ذم:مٜمٞمٗم٦م )طمأـمٚمؼ اإلُم٤مم أسمق

ومام ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمقضمف واًمٞمد واًمٜمٗمس ومٝمق ًمف صٗم٤مت سمال يمٞمػ... يده صٗمتف »

 .()اًمٗم٘مف إيمؼم، صش.، وهمْمٌف ورو٤مه صٗمت٤من ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم سمال يمٞمػ سمال يمٞمػ

ق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ يقصػ اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت ىم٤مل أسم» :«اًمٗم٘مف إوؾمط» وضم٤مء ذم

 )اًمٗم٘مف إسمًط، سم٤مب ذم اًمّمٗم٤مت(.ش. ، وهمْمٌف ورو٤مه صٗمت٤من ُمـ صٗم٤مشمف سمال يمٞمػ اعمخٚمقىملم

قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ » ( وم٘م٤مل:ـه:موطمٙمك اإلُم٤مم اًمذهٌل قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ش.ت، سمال شمٗمًػمأٟمف ؾم٠مًمف قمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، وم٘م٤مل: أُمره٤م يمام ضم٤مء ُمًٚمؿ،

/) 

هـ( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين :م) وطمٙمك أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمالًمٙم٤مئل

ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب قمغم اإليامن سم٤مًم٘مرآن » ىمقًمف:

ٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صٗم٦م اًمرب قمز وضمؾ وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمث٘م٤مت قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

(/. ومتح اًم٤ٌمري /)ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  ش.ُمـ همػم شمٖمٞمػم وٓ وصػ وٓ شمِمٌٞمف
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ » وم٘م٤مل: هـ(:مٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م )وطم

إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ش.شمٗمًػمهقمٞمٞمٜم٦م: ُم٤م وصػ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف وم٘مراءشمف 

/) 

( ذم اًمقضمف و اًمٕملم هـوىم٤مل اسمـ يمالب )م:» ي:وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمر

 (. /ُم٘م٤مٓت إؿمٕمريلم )ش.واًمٞمديـ أهن٤م صٗم٤مت هلل

  (/ي ومتح اًم٤ٌمر)ش.ُمٕمٜمك اًمْمحؽ هٜم٤م اًمرمح٦م» هـ(::م)ي ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مرو

وم٤مًمقضمف ًمف صٗم٦م وًمٞم٧ًم سمّمقرة، واًمٞمدان ًمف » هـ(::مل )ٌٞمٝم٘مىم٤مل اإلُم٤مم اًمو

 (ص ،)آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘ملش.صٗمت٤من وًمٞمًت٤م اجل٤مرطمتلم، واًمٕملم ًمف صٗم٦م وًمٞم٧ًم سمحدىم٦م

اًمٜمّمقص قمغم أن إـمالق اًمّمٗم٤مت قمغم هذه إًمٗم٤مظ ؾم٤مسمؼ قمغم اعمذه٥م هذه دل شم

 احلٜمٌكم.

اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م؛ ٕٟم٤م ل واًمًٚمٗمٞم٦م ذم يمقن هذه إًمٗم٤مظ ُمـ إؿم٤مقمرة وٓ ظمالف سملم 

صٗم٤مت ُمٕم٤مٍن أو  ٤مُمتِم٤مهًب٤م وحمٙماًم، ويمقهن ٤مٟمٕمٚمؿ هب٤م إٓ قمـ ـمريؼ اخلؼم، إٟمام اخلالف ذم يمقهن

 صٗم٤مت أقمٞم٤مٍن. 

، اًمًٜم٦م إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م: هذه اًمّمٗم٤مت صٗم٤مت ُمتِم٤مهب٤مت وصٗم٤مت ُمٕم٤منٍ ىم٤مل أهؾ 

عمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة؛ ٕهن٤م ٓ متثؾ ًمٗم٤مظ اًمقاردة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم إوأيمثرهؿ محٚمقا هذه ا

 .٘مٓمعسم٤مًم٤م ذم إصم٤ٌمت هذه اعمٕم٤مين صٗم٤مت زائدة قمغم ُم٤م صم٧ٌم  ىم٤مـمٕمً دًمٞماًل 

 ،صٗم٤مت اًمذات ،صٗم٤مت أقمٞم٤من ،حمٙمامت : هذه اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦مي٘مقًمقن واًمًٚمٗمٞم٦م

 .وصٗم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م

س )سمٞم٤من شمٚمٌٞم.«هذه اًمّمٗم٤مت اًمٕمٞمٜمٞم٦م اخلؼمي٦م يم٤مًمقضمف واًمٞمديـ وهمػممه٤م» ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 .(/. وُمثٚمف ذم درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ /اجلٝمٛمٞم٦م 
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٤م هب٤م، وهل وم٤مًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م هل اًمتل ل يزل وٓ يزال ُمتّمٗمً »ىم٤مل اًمِمٞمخ قمثٞمٛملم: و

ٟمققم٤من: ُمٕمٜمقي٦م وظمؼمي٦م...، واخلؼمي٦م ُمثؾ اًمٞمديـ، واًمقضمف، واًمٕمٞمٜملم، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م ؾمامه، 

ٚمامء رمحٝمؿ اهلل قمغم أن يًٛمقه٤م )أي: اخلؼمي٦م( ٟمٔمػمه أسمٕم٤مض وأضمزاء ًمٜم٤م...، واصٓمٚمح اًمٕم

، ط: دار /)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م . «اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م؛ ىم٤مًمقا: ٕهن٤م ُمالزُم٦م ًمٚمذات، ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م

 اسمـ اجلقزي(

واًمقضمف: ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٚمقم، ًمٙمـ يمٞمٗمٞمتف جمٝمقًم٦م، ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمػ وضمف » :ذم ُمقوع آظمرىم٤مل و

ا أن يامصمؾ أوضمف اعمخٚمقىم٤مت...، وضمف قمٔمٞمؿ، ٓ يٛمٙمـ أسمدً ٟم٘مقل: هذا اًمقضمف ، اهلل قمز وضمؾ...

، وٟمجٝمؾ يمٞمٗمٞم٦م هذا اًمقضمف... وهق ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م ٤م طم٘مٞم٘م٦مً ُمـ قم٘مٞمدشمٜم٤م أن هلل وضمٝمً 

 ( /-)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ش. اخلؼمي٦م اًمتل ُمًامه٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م أسمٕم٤مض وأضمزاء

ووصٗمف رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف »(:  اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس اًمٜمجدي احلٜمٌكم )م:وىم٤مل 

اًمتحٗم٦م ).«وٟمٕمٚمؿ أهن٤م صٗم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م ...وؾمٚمؿ سم٠مٟمف يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، وأٟمف يٗمرح ويْمحؽ، 

 (/. وُمثٚمف ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض ، ط:اعمدٟمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م

شمٜم٘مٞمح ُمذه٥م اًمًٚمػ »يت حت٧م قمٜمقان ذم ُم٠ًمًم٦م اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ؾمٞم٠ماًمتٗمّمٞمؾ و

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. «واًمالُمذهٌٞم٦م ذم اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت واخلٚمػ واًمًٚمٗمٞم٦م

 :هل جيوز االشتؼاق يف صػات الباري أم ال؟

 ُمثؾ: اًمٖمٗمقر، ومٞمجقز: ل أهؾ اًمٕمٚمؿ: اعمٗمرد ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم جيقز آؿمت٘م٤مق ُمٜمف،ىم٤م

جيقز آؿمت٘م٤مق  تف مم٤م يتْمٛمـ يتْمٛمـ مجٚم٦م أو ٟم٦ًٌم ومالصٗم وأُم٤م اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم أو يٖمٗمر اهلل،

 ٦٥آل عٍران/  َّخن حن جن ُّٱ(٧٥٣اىنصاء/ ) َّ نب مب زب رب ُّٱُمٜمف، ُمثؾ:

 :إًمٗم٤مظ اًمداًم٦م قمغم اًمّمٗم٤مت صمالصم٦مٌ »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ٟم٘ماًل قمـ اًمٗمخر اًمرازي: 

ًم٘مًؿ إول ُمٜمف ُم٤م جيقز وم٤م ،وصم٤مسمت٦م ًمٙمـ ُم٘مروٟم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ،٤مىمٓمٕمً  وممتٜمٕم٦مٌ  ،٤مذم طمؼ اهلل ىمٓمٕمً  صم٤مسمت٦مٌ 

٤م ا وٓ جيقز ُمْم٤مومً وُمٜمف ُم٤م جيقز ُمٗمردً  ،يم٤مًم٘م٤مدر واًم٘م٤مهر ،٤م وهق يمثػم ضمداا وُمْم٤مومً ذيمره ُمٗمردً 

وُمٜمف  ،دةرَ  وٓ جيقز ظم٤مًمؼ اًم٘مِ يم٤مخل٤مًمؼ ومٞمجقز ظم٤مًمؼ وجيقز ظم٤مًمؼ يمؾ رء ُمثاًل  ،إٓ سمنمط

 ،قز ُمٜمٌمء وم٘مطا يم٤معمٜمٌمء جيقز ُمٜمِمكء اخلٚمؼ وٓ جي٤م وٓ جيقز ُمٗمردً قمٙمًف جيقز ُمْم٤مومً 

 ًَّ واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م إن ورد  ،ؾ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمفؼ ومُحِ ـمٚمِ ع سمٌمء ُمٜمف أُ ٛمْ واًم٘مًؿ اًمث٤مين إن ورد اًم

 ًَّ  :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،٘م٤مس قمٚمٞمف وٓ يتٍمف ومٞمف سم٤مٓؿمت٘م٤مقؼ ُم٤م ورد ُمٜمف وٓ يُ ـمٚمِ ع سمٌمء ُمٜمف أُ ٛمْ اًم
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-/طمجر  )ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ.«وُمًتٝمزيء ،ومال جيقز ُم٤ميمر ،َّ مغ جغ ُّٱو، َّخن حن ُّٱ

) 

 : ي تعاىلؾة من صػات البارموقف الػرق الباص

( )،صٗم٤مت اًم٤ٌمري قملم ذاشمف. ي٘مقل احلٙمامء: :احلؽام
( ):واعمِمٝمقر قمـ اعمٕمتزًم٦م ٟمٗمل  ذاشمف، ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م: صٗم٤مت اًم٤ٌمري قملمُ  ادعتزلة

 ٤م سم٤معمٕمٚمقُم٤مت،قمغم ذات اًم٤ٌمري ًمتٕمٚم٘مٝم «اًمٕم٤ملِ »يٓمٚمؼ  وُمٕمٜمك يمقهن٤م قملم ذاشمف: اًمّمٗم٤مت رأؾم٤م،

ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معم٘مدورات. ويرضمع إٟمٙم٤مر اًمّمٗم٤مت إمم أن اًم٘مقل سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٙمثػمة  «اًم٘م٤مدر»ويٓمٚمؼ 

-)ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم، صوهق سم٤مـمؾ وممٜمقع. ذم إزل يًتٚمزم اًمتٕمدد،

). 

اقمتؼمٟم٤م اًمذوات  ٜمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سم٠مٟمف يًتٚمزم شمٕمدد اًم٘مدُم٤مء ومٞمام إذاأضم٤مب قم

 ٟم٘مقل إٓ سم٘مدم اًمذات اًمقاطمدة.  وٟمحـ ٓ اًمٙمثػمة ىمديٛم٦م ذم إزل.

ًمق ل شمٙمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم قملم ذاشمف، سمؾ يم٤مٟم٧م أُمرا  ٞمف أن اعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن:وىمس قمٚم

 ․)وقء اًممزم، صٓؾمتٚمزم يمقن اهلل شمٕم٤ممم وم٤مقمال وىم٤مسمال، واحت٤مد اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ ممٜمقع. ،ازائدً 

 (ووقء اعمٕم٤مزم، ص. رام، صإؿم٤مرات اعم

يمقٟمف وم٤مقمال وىم٤مسمال ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م واطمدة؛ سمؾ هق وم٤مقمؾ ُمـ ضمٝم٦م، وىم٤مسمؾ  :وٟمحـ ٟم٘مقل

يم٤مًمِمٛمس ُمثال وم٤مقمٚم٦م ًمٚمٜمقر سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٜمقر خيرج ُمـ اًمِمٛمس، وىم٤مسمٚم٦م ًمف  ُمـ ضمٝم٦م أظمرى،

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر إردي:  ٕن اًمٜمقر ُمـ اًمِمٛمس. ،٤مأيًْم 

 ااھٹیئ  رظن وت  داع  نب یئگ

 

 اکھجیئ رظن  وت  ایح  نب  یئگ ۞

 رظن رتیھچ ڈایل ادا نب یئگ   

 

 رظن ریھپ دی وت اضق نب یئگ ۞

وٟمٔمر سمٖمٜم٩م ومٙم٤من شمدًمال، . وهمض سمٍمه ومٙم٤من طمٞم٤مءً زم، ٍمه ومٙم٤من دقم٤مءً )رومع سم  

 (.ًمٚمٛمقت ٤مٞمً وسف اًمٜمٔمر ومٙم٤من ىم٤مِو 

 وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمددت واظمتٚمٗم٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م.  وم٤مًمٜمٔمرة واطمدة،

() :اعمتقرم قم٤مم شمٜم٥ًم إمم حمٛمد سمـ يمرام اًمًجًت٤مين، الؽرامقة:  هـ، وشمدقمك هذه

وشم٘مقل ذم  يٓمرأ قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء، ٓ ذه٧ٌم هذه اًمٗمرىم٦م إمم أن اًمٕم٤مل أسمدي، .«جمًٛم٦م»اًمٗمرىم٦م 

ُمع أن  وم٢مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م أزًمٞم٦م ٓ زائدة ًمزم شمٕمدد اًم٘مدُم٤مء، هل زائدة قمغم اعمقصقف، اًمّمٗم٤مت:
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)اٟمٔمر:  جيقز ىمٞم٤مم احلقادث سمذات اهلل شمٕم٤ممم. وشم٘مقل: هق اهلل اًمقاضم٥م اًمقضمقد،و اًم٘مديؿ واطمد

 (/وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء . واعمٚمؾ واًمٜمحؾ، ص. واًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص. ذح اًمٕم٘م٤مئد ُمع اًمٜمؼماس، ص

 :؟  تعاىل أم الجيوز ققام احلوادث باهلل

 وٟمحـ ٟمٛمٜمٕمف. ٤مهلل شمٕم٤ممم،ٛمٞم٦م رمحف اهلل: جيقز ىمٞم٤مم احلقادث سمىم٤مل اسمـ شمٞم

 وم٢مذا اٟمتٝمك طمؾ حمٚمف صم٤مًم٨م، ٓيٜمتٝمل طم٤مدث إٓ اطمتؾ حمٚمف آظمر، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل:

ومٙم٤من رو٤م  صمؿ همْم٥م قمٚمٞمف عمٕمّمٞم٦م أشم٤مه٤م، ريض اهلل قمٜمف،ومالن  ي٘م٤مل: ؼ قمٚمٞمف احلقادث.ٓمٚمَ ويُ 

م.يقصػ سم٤محلدوث وٓ سم٤مًم٘مد وٕن اًمقصػ اعمًٌقق سم٤مًمٕمدم ٓ طمٞمٜم٤م وهمْم٤ٌم طمٞمٜم٤م.
(1)

 

 يزول ٓ وُم٤م ٓ شمزول، صٗم٤مت مج٤مل ويمامل ٓ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئٛم٦م سمذاشمف، :اجلواب

 ومقضمقده٤م ذم إزل يٜم٤مذم شمٕمريػ احلدوث، وٕن احلقادث هل٤م سمداي٦م وهن٤مي٦م، ي٘مٌؾ اًمزوال،

ومام صم٧ٌم ُمـ اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم ًمٞمس طم٤مدصم٤م؛  وىمٞم٤مم احلقادث سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم إزل خي٤مًمػ ؿم٠مٟمف،

 ديؿ. سمؾ ىم

هلذه اعم٠ًمًم٦م قمٜمد إؿم٤مقمرة: إن احل٤مدث واحلدوث مم٤م يًتٚمزم اًمتٖمػم وأين شمٕمٌػم 

يٜم٥ًم إمم اهلل ٟمٕمؿ  وُمٕمٜمك ىمٞم٤مم احلقادث سم٤مهلل شمٕم٤ممم ـمروء اًمتٖمػم ذم ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف، واًمتٌديؾ،

سمذات اهلل شمٕم٤ممم ًمزم طماّل وىم٤مُم٤م وم٢من  ،ُمـ همػم طمٚمقل وىمٞم٤مم سمذاشمف شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م

ُمثال: زيد حيؾ ومٞمف اًمٖمْم٥م واًمرو٤م واخلقف  اًمذي يٚمٞمؼ سم٤محل٤مدث واعمخٚمقق، ٖمػم،اًمت

 .ن اهلل شمٕم٤ممم٠موهق مم٤م يٜم٤مذم ؿم وطم٤مًم٦م أظمرى قمٜمد اًمٗمرح، ومٚمف طم٤مًم٦م قمٜمد اًمٖمْم٥م، وٟمحقه٤م،

 ٕم٦م وضمقه:سمقمغم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٠مريًتدل اعمتٙمٚمٛمقن  

( ) ٜم٘مص، وم٘مٞم٤مم احل٤مدث سم٤مهلل ىمٞم٤مم اًمٟم٘مصاحلدوث. 

( )ف احل٤مدث يٚمزم اًمتٖمػم ذم ذاشمف.ق ىم٤مم سمًم 

                                                 
( )  :وم٢من ىمٚمتؿ ًمٜم٤م: وم٘مد ىمٚمتؿ سم٘مٞم٤مم احلقادث سم٤مًمرب. ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ: ٟمٕمؿ، وهذا اًمذي دل قمٚمٞمف اًمنمع »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 (/ج اًمًٜم٦م )ُمٜمٝم٤مش. واًمٕم٘مؾ...

وم٢مذا ىم٤مًمقا ًمٜم٤م: ومٝمذا يٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن احلقادث ىم٤مُم٧م سمف؟ ىمٚمٜم٤م: وُمـ أٟمٙمر هذا ىمٌٚمٙمؿ ُمـ »وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

ذح »وُمثٚمف ذم  (./)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش. اًمًٚمػ وإئٛم٦م؟ وٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م شمتْمٛمـ ذًمؽ ُمع سيح اًمٕم٘مؾ

اًمٙم٤مؿمػ »واٟمٔمر:  ./ «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»اًمٕمز ذم  وشمٌٕمف اسمـ أيب. ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ص «طمدي٨م اًمٜمزول

 ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة( «اًمّمٖمػم قمـ قم٘م٤مئد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
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( وٕن احلدوث واحل٤مدث إن يم٤من ) ٟم٘مًّم ًٓ  ومٙمٞمػ ٤م جي٥م قمٜمف اًمتٜمزيف، وإن يم٤من يمام

 ظمال قمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ طمدوصمف؟

 ( صٗم٤مشمف أزًمٞم٦م يمامًمٞم٦م، ومٚمق اشمّمػ سم٤محل٤مدث يٚمزم وضمقد احل٤مدث ذم إزل، ومٚمؿ يٙمـ )

 طم٤مدصًم٤م. واهلل أقمٚمؿ.

ٓؾمتٚمزم وضمقد  ومٚمق اشمّمػ اهلل شمٕم٤ممم سم٤محل٤مدث، يم٤مُمٚم٦م،هلل شمٕم٤ممم أزًمٞم٦م ووصٗم٤مت ا 

 ومٚمؿ يٙمـ طمٞمٜمئذ طم٤مدصم٤م. احل٤مدث ذم إزل،

ءشمف رؾم٤مًم٦م اًمٕمالُم٦م هب٤مء اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤مومٕمل ومم٤م يٜمّمح ىمرا

ل هل٤م»اعمًامة سمـ اًمتل ٟمنمت سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد  شاًمرد قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م طمقادث ٓ أوَّ

  ومقدة.

(ادجوس ): ،ومًٛمقا أطمدمه٤م إًمف اخلػم، وهق  ا إمم اًمّمٗم٤مت،ٟمٔمرً  ىم٤مًم٧م اعمجقس سم٢مهللم

 . «أهرُمـ» ، وؾمٛمقا أظمر إًمف اًمنم، وهق«يزدان»

(الـصا ):يٕمتؼمون صٗم٦م اًمقضمقد إهل٤م، ويٕمدوٟمف إىمٜمقم إول. رى
(1) 

  ًمف ُمريم٥م ُمـ أىم٤مٟمٞمؿ أو ؿمخّمٞم٤مت صمالث قمٜمد اًمٜمٍماٟمٞم٦م:اإل 

- ٕب.ا  - ٓسمـ.ا  - .روح اًم٘مدس
واظمتٚمٗم٧م شمٍمحي٤مت قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى ذم ذح هذه  ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م،

ومام هذه إىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م اًمتل  وشمٕم٤مرو٧م شمٕم٤مرو٤م حيٞمؾ اًم٘مٓمَع سمٌمء، ،اًمٕم٘مٞمدة واًمتٕمٌػمقمٜمٝم٤م

ُمريم٥م ُمـ إب و آسمـ وروح  وم٘مٞمؾ: اإلًمف: ىمد اظمتٚمٗمقا ذم حتديده٤م، يٕمتؼمون جمٛمققمٝم٤م إهل٤م؟

 إب وآسمـ وُمريؿ اًمٕمذراء جمٛمقع هذه إىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م إًمف.  ًم٘مدس. وىمٞمؾ:ا

 ل ىمٌقٓ قم٤مُم٤م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى هق:واًمتٕمٌػم اًمذی ًم٘م

وهذه اًمذات  سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صٗم٦م اًمٙمالم وصٗم٦م احلٞم٤مة ًمف، إب هق اإلًمف سمٛمٗمرده،

 سمٛمث٤مسم٦م إصؾ ًمقضمقد آسمـ. 

                                                 
( )  :واًمٜمّم٤مری وإن ل يٍمطمقا سم٤مًم٘مدُم٤مء اعمتٖم٤ميرة، ًمٙمـ ًمزُمٝمؿ ذًمؽ؛ ٕهنؿ أصمٌتقا إىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م، هل: »ىم٤مل اًمٜمًٗمل

وروح اًم٘مدس، وزقمٛمقا أن أىمٜمقم اًمٕمٚمؿ ىمد اٟمت٘مؾ قمـ ذات اهلل شمٕم٤ممم اًمقضمقد، واًمٕمٚمؿ، واحلٞم٤مة، وؾمٛمقه٤م إب وآسمـ 

)ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م، ش.إمم سمدن قمٞمًی قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ومجقزوا آٟمٗمٙم٤مك وآٟمت٘م٤مل، ومٙم٤مٟم٧م ذوات ُمٖم٤ميرة

 (واٟمٔمر: اًمٜمؼماس، ص. ص
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ه اًمّمٗم٦م ىمديٛم٦م وأسمدي٦م ىِمَدم إب، و طمٚم٧َّم وهذ عمراد سم٤مٓسمـ صٗم٦م اًمٙمالم هلل شمٕم٤ممم.وا

، ومٞمدقمك اعمًٞمح اسمٜم٤م هلل «يًقع اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ»صٗم٦م اإلًمف هذه ذم اًمِمخّمٞم٦م اًمٌنمي٦م ًمـ 

 شمٕم٤ممم. 

ٗم٦م احلٞم٤مة وصٗم٦م احل٥م ذم إب وآسمـ، أي أن ذات اهلل شمٕم٤ممم واعمراد سمروح اًم٘مدس ص

وهذه اًمّمٗم٦م حتتؾ  آسمـ أسم٤مه. وحي٥م حت٥م هبذه اًمّمٗم٦م صٗم٦َم قمٚمٛمٝم٤م وهل آسمـ. )إب(

وهل أسمدي٦م و ىمديٛم٦م ىمِدَم إب وآسمـ. ومٙم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م . وضمقدا ضمقهري٤م ؿم٠من صٗم٦م اًمٙمالم

 أىمٜمقم ُمًت٘مؾ. 

دة اًمتثٚمٞم٨م هذه إمم أن اإلًمف ُمِمتٛمؾ قمغم هذه إىم٤مٟمٞمؿ أو اًمِمخّمٞم٤مت ومتٚمخّم٧م قم٘مٞم

 -ؼ قمٚمٞمٝم٤م آسمـويٓمٚم- وصٗم٦م اًمٙمالم ًمإلًمف، -ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م إب–اًمثالث: ذات اإلًمف 

ويمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م إًمف، وًمٙمٜمٝم٤م  وصٗم٦م احلٞم٤مة واعمح٦ٌم ذم اإلًمف، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م روح اًم٘مدس،

 سمٛمجٛمققمٝم٤م ًمٞم٧ًم آهل٦م صمالصم٦م؛ سمؾ هق إًمف واطمد.

وهٜم٤م يٓمرح اًم١ًمال ٟمٗمًف: يمٞمػ يٙمقن اإلًمف واطمدا ُم٤م دُمٜم٤م ٟم٘مقل: إن إب و آسمـ 

 وروح اًم٘مدس يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إًمف.

وهذا اًم١ًمال هق اًمذي يِمٙمؾ أطمجٞم٦م ًمٖمزا ُمـ إًمٖم٤مز ُمـ  ٦م طمتام.ؿمؽ أهن٤م صمالصم وٓ

وطم٤مول يم٤ٌمر قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى طمؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م  ُمٌدأ اًمٜمٍماٟمٞم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا،

وًمٙمـ  واؾمتٛمرت اعم٤ٌمطمث٤مت واحلقارات ؾمٜملم ـمقآ، ُمًتحدصم٦م، وشمٗمرقم٧م قمٚمٞمف ومرق يمثػمة،

أن اًمثالصم٦م واطمد، وأن اًمقاطمد  عمتٛمثٚم٦م ذم:احلؼ ي٘م٤مل: قمجزت اًمٜمّم٤مرى قمـ طمؾ هذه اًمٕم٘مٞمدة ا

ُم٤م  «رصناتىن اىك ےہ ؟» )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: صمالصم٦م، وًمـ يًتٓمٞمٕمقه طمتك يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م.

 . اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟ ًمٚمِمٞمخ اعمٗمتل شم٘مل اًمٕمثامين طمٗمٔمف اهلل(
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41- ُِْذ َخيََق اخل ٌُ ًَ ىَيَْس  ِّ «اِىِق اخل»يَْق اْشخََفاَد اْش يََّث  (1)، َوََل ةِإِْحَداثِ اىََْبِ

 ًَ ُبٔبِيَّثِ  (2)َلُ «. اْْلَارِي»اْشخََفاَد اْش ْعََن الرُّ ْعََن اخل ٌَ ٌَ اِىِق َوََل َوََل َمْرُبَٔب، َو
ُّ ُُمِِْي اََمْئُ َُّ

َ
ا أ ٍَ ْحيَاٌَ  ََت َبْعدَ ملَٔق. َوَك

َ
،  (3)ا أ ًْ ِٓ ًَ َقتَْو ِإْحيَائِ َذا اَِلْش َْ اْشخََحقَّ 

 ًْ ِٓ ًَ اخلاِىِق َقتَْو إِنَْشائِ  .(4)َنٰذلَِم اْشَخَحقَّ اْش
 

 ؿؾفا أزـقة وأبدية:تعاغ  صػات اهلل

٤م سمّمٗم٦م اخل٤مًم٘مٞم٦م واًم٤ٌمرئٞم٦م وصٗم٦م اًمرسمقسمٞم٦م يم٤من ُمتّمٗمً  إن اهلل شمٕم٤ممم أززم سمجٛمٞمع صٗم٤مشمف،

وم٢من هذه اًمّمٗم٤مت إن مل شمٙمـ أزًمٞم٦م ًمزم اشمّم٤مف اهلل شمٕم٤ممم  عمخٚمقق؛واإلطمٞم٤مء ىمٌؾ ظمٚمؼ ا

 واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ يمؾ ٟم٘مص.  وهق قمٞم٥م وٟم٘مص، سمّمٗم٤مت ُمًٌقىم٦م سم٤مًمٕمدم،

ًٌ  : اًمٙم٤مشم٥م ُمـ حيٛمؾ صالطمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م،وًمٜم٤م أن ٟمنمح ذًمؽ سمٛمث٤مل ٤م وإن مل يٙمـ يم٤مشم

 ٤م طمٞمٜمئذ.  يٙمـ ىم٤مرئً وهق ُمـ حيٛمؾ صالطمٞم٦م اًم٘مراءة، وإن مل س قمٚمٞمف اًم٘م٤مرئ ،وىمِ  طمٞمٜمئذ،

اشمٗمؼ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م قمغم أن اخلٚمؼ يمٚمَّف ًمف سمداي٦ٌم، ويٜمٗمقن اًمِ٘مدم اًمِمخيصَّ 

. )صحٞمح اًمٌخ٤مري، ش.يم٤من اهلل ومل يٙمـ ؿمیٌء همػُمه» ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: واًمٜمققملَّ

 مث هت مت  خت  ُّٱ واخل٤مًمؼ ُم٘مدم قمغم اعمخٚمقق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء، (1444رىمؿ:
 (١١الروم/ ) َّحج
ًٓ سم٤مًمٜمقع، سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يزال سمٕمض   أُم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مل: إن اخلٚمؼ ُمقضمقد ُمع اهلل أز

ًٓ وأسمًدا، ٓ سمٛمٕمٜمك أن أطمًدا ُمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمف ىمديٌؿ ودائُؿ اًمٙمقن واًمقضمقد  خمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمف أز

 ُمع اهلل شمٕم٤ممم.

يم٤من شمًٚمًؾ احلقادث ذم اعمًت٘مٌؾ ٓ يٛمٜمع أن  وعم٤م» سمـ شمٞمٛمٞم٦م:٤م ٓاًمٕمز شمٌٕمً  أيب اسمـىم٤مل 

يٙمقن اًمرب ؾمٌح٤مٟمف هق أظمر اًمذي ًمٞمس سمٕمده رء، ومٙمذا شمًٚمًؾ احلقادث ذم اعم٤ميض ٓ 

- 4/4)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م .«يٛمٜمع أن يٙمقن ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق إول اًمذي ًمٞمس ىمٌٚمف رء

41). 

                                                 
 واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. سم٢مطمداث اًمؼمي٦م»  ،41 ، ،11( ذم 4)

( ذم )وٓ يي اعمٗمٝمقم. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. ش. سمؾ ًمف» 4
واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. سمٕمد إطمٞم٤مئٝمؿ» 41وذم ش. أطمٞم٤مهؿ» 1 ،1 ،14، 1، 4( ذم 1)
واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. ىمٌؾ إٟمِم٤مئٝمؿ»مم ىمقًمف إش ويمام أٟمف»ُمـ ىمقًمف   ،( ؾم٘مط ُمـ 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهل ُمـ  ،ول هل٤م ُمـ رواي٦م اًم٤ٌمبطمقادث ٓ أ» :«ومتح اًم٤ٌمري»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 ، ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت(41/14)ومتح اًم٤ٌمري  .«ُمًتِمٜمع اعم٤ًمئؾ اعمٜمًقسم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م

قمغم ( 12-13/4) «اًمٓمح٤موي٦م اًمٕم٘مٞمدة »اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة ذم ذطمف قمغم  ردَّ وىمد 

ا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمـ شمٌٕمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  ومٚمػمضمع  صٗمح٦م، اصمٜمتل قمنمةُم٘مٜمًٕم٤م ُمًٌقـًم٤م، ضم٤مء ذم ردًّ

 إًمٞمٝم٤م ُمـ أراد اًمتٗمّمٞمؾ.

 :اـػرق بع اخلاـق واـبارئ

ومه٤م ُمـ  .«اًم٤ٌمرئ» وظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء ُمـ همػم شمٗم٤موت ي٘م٤مل ًمف ُمقضمد إؿمٞم٤مء هق اخل٤مًمؼ،

 صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

واًم٤ٌمرئ: اعمقضمد ًمٚمٌمء سمريًئ٤م  ․اخل٤مًمؼ: اعمقضمد ًمٚمٌمء ُِمـ اًمٕمدم قمٚمی شم٘مدير واؾمتقاء

أو مل خيٚمؼ إطمدى اًمٕمٞمٜملم سم٤مٕقمغم  إطمدى يديف أىمٍم ُمـ إظمرى،ًمٞم٧ًم  ي:ُمـ اًمتٗم٤موت.أ

سمخالف ُم٤م إذا يم٤من سم٥ًٌم طم٤مدث أو ُمرض وإظمرى سم٤مٕؾمٗمؾ،
(1)

. أو ٟم٘مقل: اخل٤مًمؼ خلٚمؼ 

إضم٤ًمم، واًم٤ٌمرئ خلٚمؼ إرواح.


 
 

 4-  ٌفَِلْي ِّ ٍء إََِلْ ٍء كَِديٌْر َوُُكُّ ََشْ ُّ لََعَ ُُكِّ ََشْ َُّ
َ
ِّ ، (2)َذلَِم ةِأ ْمٍر َعيَيْ

َ
َوُُكُّ أ

ٍء/ ، ََل ََيْخَاُج إََِل ََشْ  (١١الشورى: ) َّحي جي  يه مهىه جه ين ُّٱٱيَِصْيٌ
 

 وؿل ء  يف حاجة إـقه، وهو يف ؼـى طـه:   تعاغ ؾا ر طذ ؿل ء ،اهلل

غم أن اشمّم٤مف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مخلٚمؼ واًمؼمء واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م أززم أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر مم٤م يدل قم

وإن مل يٙمـ اعمخٚمقق  رء ُمـ إزل؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ُمتّمػ هبذه اًمّمٗم٤مت ُمـ إزل،قمغم يمؾ 

 يقضمد رء سمٖمػم إذن اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ذم إزل. ويمؾ رء ذم طم٤مضم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم وضمقده،

                                                 
 جم يل ُّٱاخلَْٚمؼ: أصٚمف: اًمت٘مدير اعمًت٘مٞمؿ، ويًتٕمٛمؾ ذم إسمداع اًمٌمء ُمـ همػم أصؾ وٓ اطمتذاء. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:(  4)

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، )( ١١٧اْللرة/ ) َّحج مث هت ُّٱي: أسمدقمٝمام، سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:أ( ١األُعام/ ) َّ حم

42)․  :اًمّمح٤مح ․اًمت٘مديرش اخلٚمؼ»وىم٤مل اجلقهري(1/412) . واًم٤ٌمرئ ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم: اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ

 (1سمريًئ٤م ُمـ اًمتٗم٤موت.)اعمٖمرب، ص
( ذم )واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. وٓ يي اعمٗمٝمقم.ش. يّمػم» 1



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  يريد ؿمٞمئ٤م إٓ يم٤من وطمّمؾ. ومال ويمؾ رء ُمٞمًقر قمٚمٞمف، واهلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ يمؾ رء،

 (٣٣األحلاف/ ) َّ خت حت جت هب مب ُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 (١٥فاطر/ ) َّ هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٨٨يس/ ) َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (١١الشٔرى/ ) َّ حي جي  يه مهىه جه ين  ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 ثة: اـثال «اـؽل»أؾسام 

 أي:ش يمؾ إٟم٤ًمن ٟمقع»ُمثؾ:  ويٌلم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء، يمؾ يدل قمغم اًمٙمكم، :( اـؽل اـؽظ4)

 يمؾ اًمٜمقع طم٘مٞم٘م٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م.  اإلٟم٤ًمن اًمٙمكم ٟمقع.

(اـؽل ادجؿوط )يمؾ إٟم٤ًمن ٓ يِمٌٕمف هذا »ٟمحق: ُم٤م يٙمقن سمٛمٕمٜمی مجٞمع إومراد، :ي

 ش.اًمرهمٞمػ

ومٙمؾ ومرد ُمـ أومراد  ،شيمؾ إٟم٤ًمن ٟم٤مـمؼ» يمؾ يدل قمغم إومراد، ٟمحق ي:( اـؽل األؽرا 1)

حيٛمؾ يمؾ ومرد ُمٜمف صالطمٞم٦م اًمٜمٓمؼ. :أي اإلٟم٤ًمن ٟم٤مـمؼ،
(1)
 

 اًمذي يٕمؿ يمؾ ومرد ُمـ أومراده.  ،«يمؾ»اعمراد هٜم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م ًمٙمٚمٛم٦م 

، استدالل اـزيؾو ية طذ أن طؾم اـغقب ـؾرسول صذ اهلل طؾقه وسؾم ؿظٌّ

 واجلواب طـه: 

يًتدل اًمؼميٚمٞمقن قمغم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٙمكم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م إمم 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،«يمؾ» ومٞمٝم٤م ًمٗمٔم٦م ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م سمآي٤مت وأطم٤مدي٨م ورد
 (٨٩انلحو/ ) َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

                                                 
وذوح  ․3اعمٜمٓمؼ، ص ذم «ؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم»راضمع:  ․وهذا اًمت٘مًٞمؿ )أي: شم٘مًٞمؿ اًمٙمؾ( قمٜمد اعمٜمٓم٘مٞملم وهمػمهؿ (4)

ىمًٛملم وم٘مط:  ىمًٛمف )أي: اًمٙمؾ( إمم «دؾمتقر اًمٕمٚمامء»وذم ش. اًمٙمؾ سمٛمٕمٜمی اًمٙمكم...»ؾمٚمؿ اًمٕمٚمقم، حت٧م ىمقل اعمّمٜمػ: 

جمٛمققمل، وإومرادي.
 جم هل مل ُّٱيمٚمٛم٦م شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمی آؾمتٖمراق سمح٥ًم اعم٘م٤مم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ش يمّؾ »وذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: 

ي: يمثػًما؛ ٕهن٤م أ( ٨٥األحلاف/ ) َّ ٰى ين ىن  نن من ُّٱٛمٕمٜمی اًمٙمثػم يم٘مقًمف:وىمد يًتٕمٛمؾ سم (٨٨٨اْللرة/ ) َّ حم

(11دُّمرهتؿ ودُّمرت ُم٤ًميمٜمٝمؿ... )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّ هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

ٔشف/ )  (١١١ي

ف سملم يمتَِٗملَّ طمتَّی وضمدُت سَمْرَد أٟم٤مُِمٚمِف »وىم٤مل اًمٜمٌلُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ومرأيتُف وَوع يمٗمَّ

، ومتجٚمَّی زم يمؾُّ رٍّ و وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.  ․1)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.قمروم٧ُم سملم صمْدَيلَّ

 ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح(

إٓ أن آؾمتٕمامل ورد  وإن يم٤من قم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي، «اًمٙمؾ»ٜمف: أن اجلقاب قم

اًم٘مرائـ قاء. وحتت٤مج إمم اعمحؾ وقمغم طمد ؾمسم٢مـمالىمٝم٤م قمغم اًمٌٕمض واًمٕمٛمقم واخلّمقص يمٚمٞمٝمام 

اق. وًمق ضم٤مءت ًمالؾمتٖمراق اًمٕمرذم اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م وإن وردت ًمٚمٕمٛمقم وآؾمتٖمر

اْللرة/ ) َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اإلو٤مذم واًمٌٕمْمٞم٦م مل يًتٖمـ قمـ اًم٘مريٜم٦م،و

  قمغم يمؾ ضمٌؾ ضمزء ُمـ اًمٓمٞمقر.وع  :أي (٨٦٢

 يمؾ ضمٌؾ قمغم وضمف إرض. ﴾ ٍّ ٌّ﴿ ٟمف ًمٞمس اعمراد سم٘مقًمف:همػم ظم٤مٍف أ

ٚمف عم٤م يمٗمر اًمٙمٗم٤مر واعمنميمقن واًمٕمّم٤مة ومل يتٜمٌٝمقا رهمؿ ُم٤م ؿم٤مهدوا ُمـ اعمت٤مقم٥م، ومتح وُمث

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أسمقاب ٟمٕمٛمف،
 (٤٤األُعام/ ) َّ جه هن من خن حن جن

 اًمرؾم٤مًم٦م واًم٘مٌقل.ٓ اًمٜمٌقة و أسمقاب اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة، ﴾  خم حم﴿ًمف: اعمراد سم٘مق

ش. ومتجٚمَّی زم يمؾ رء» :«اًمتٗمٝمٞمامت اإلهلٞم٦م»٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمدهٚمقي ذم ىم٤مل اًمِم

وإصؾ ذم  (١٤٥األعراف/ ) َّ يي  ىي ميُّٱىمٚمٜم٤م: هق سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمتقراة:

 (/4)اًمتٗمٝمٞمامت اإلهلٞم٦م ش. اًمٕمٛمقُم٤مت اًمتخّمٞمص سمام يٜم٤مؾم٥م

 .﴾ يي  ىي مي﴿ :ؾ ىمقًمف ذم اًمتقراةُمث «ومتجغم زم يمكم رء»وم٘مقًمف:  ي:أ
ي: أوشمٞم٧م يمؾ رء أ (٨٣انلٍو/ ) َّ مم خم حم جم ٱُّٱمم ذم سمٚم٘مٞمس:ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤م

حيت٤مج إًمٞمف ذم احلٙمقُم٦م واعمٚمؽ، وًمٞمس ُمٕمٜمك أي٦م أن سمٚم٘مٞمس أوشمٞم٧م ظمّم٤مئص اًمرضم٤مل. ي٘مقل 

ًمف وىمد ضم٤مء اؾمتٕمامًمف سمٛمٕمٜمی سمٕمض... ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: وضمٕمٚمقا ُمٜمف أيًْم٤م ىمق» اًمٕمالُم٦م اًمزسمٞمدي:

 (4/4)شم٤مج اًمٕمروس . (٨٣انلٍو/ ) َّ مم خم حم جم ٱُّٱ، (٦٩انلحو/ ) َّ مم ام يل  ىل مل ٱُّٱشمٕم٤ممم:

 (112ُمٚمّخًّم٤م ُمـ إزاًم٦م اًمري٥م، ص)

  ُمـ هذا اًم٤ٌمب. َّ مم ام يل  ىل مل ٱُّٱ: أي اًمٙمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٌٕمض، وىمقًمف شمٕم٤ممم

ت يمام ذم أي٤م شم٘مدر ُمع اعمْم٤مف إًمٞمف هم٤مًم٤ٌم، «اًمٙمؾ»ويرى يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر أن صٗم٦م 
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 مل ٱُّٱو .ىمري٥ٍم َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٟم٤مومٍع حلٙمقُمتٝم٤م.و َّ مم خم حم جم ٱُّٱ اًمت٤مًمٞم٦م:

 ٛم٦مديٜملٍّ ضوري هلؿ. أو وردت يمٚم ﴾ يي  ىي مي﴿وٟم٤مومٍع هلؿ.  َّ  خم حم جم هل

  واهلل أقمٚمؿ. ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م واًمٙمثرة. «اًمٙمؾ»

ومام  ،«يمؾ»ىمٞمؾ: إذا يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٦م ُم٘مدرة ُمع ُم٤م يْم٤مف إًمٞمف  زم سمٕمض إصدىم٤مء:ىم٤مل 
 ؟( ٨٩اْللرة/ ) َّ  هل مل خل حل  ٱُّٱشمٕم٤ممم: ذم ىمقًمف ؽىمقًم

ُمع  «ممٙمـ» ًم٘مدر ٓ يمٚمٞم٦م، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م، ٜمف: اًم٘مقاقمد أيمثري٦م،وم٤مجلقاب قم

ومال  يٕمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗمتف ذيٙم٤م ًمف، ٓ واعمًتحٞمؾ ُمثؾ ذيؽ اًم٤ٌمري، ﴾.مل خل﴿

 حل مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: طم٘مٞم٘م٦م ًمف.
 (٣٣الرعد/ ) َّ ٰه مه جه هن من خن حن ممجن  خم حم جم هل مل خل

 َّ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ مم ذم آي٦م أظمرى:وىم٤مل شمٕم٤م
يٕمٚمؿ ذًمؽ؟ ىم٤مل  كيٙمٛمـ ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ وم٠مٟم هذه أهل٦م اعمزقمقُم٦م ٓ :أي( ٨٣انلجً/ )

قهقُم٦م يٕمٚمؿ أطمد إؿمٞم٤مء اعم يتٌٕمقن أوه٤مُمٝمؿ، وٓ :أي (٨٣انلجً/ ) َّ خف حف جف مغ  ٱُّٱشمٕم٤ممم:

  أؿمٞم٤مء طم٘مٞم٘مٞم٦م.

  ومٞمف رد قمغم اعمِمٌٝم٦م، اًمتل ىم٤مًم٧م سم٤مًمتِمٌٞمف هلل شمٕم٤ممم. (١١الشٔرى/ ) َّمه جه ين ٱُّٱ

ومٞمف رد قمغم اعمٕمٓمٚم٦م، اًمتل أٟمٙمرت  (١١الشٔرى/ ) َّ حي جي  يه  ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:و

 صٗم٤مت اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم. 

شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع إهنام ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م، وم٢مٟمف » ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم اًمًٛمع واًمٌٍم:

سم٤مٕصقات واحلروف واًمٙمٚمامت سمًٛمٕمف اًم٘مديؿ اًمذي هق ٟمٕم٧م ًمف ذم إزل، وسمّمػم 

سم٤مٕؿمٙم٤مل وإًمقان سم٢مسمّم٤مره اًم٘مديؿ اًمذي هق ًمف صٗم٦م ذم إزل، ومال حيدث ًمف ؾمٛمع سمحدوث 

ُمًٛمقع وٓ سمٍم سمحدوث ُمٌٍم؛ ومٝمق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم يًٛمع ويرى، ٓ يٕمزب قمـ ؾمٛمٕمف 

وٓ يٖمٞم٥م قمـ رؤيتف ُمرئل وإن دّق ذم  اًمٜمٔمر، سمؾ يرى دسمٞم٥م  ُمًٛمقع وإن ظمٗمل هم٤مي٦م اًمن،

اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء قمغم اًمّمخرة اًمّمامء؛ وم٤مًمًٛمع صٗم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمًٛمققم٤مت، 

واًمٌٍم صٗم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٌٍمات، ومٞمدرك إدرايًم٤م شم٤مًُم٤م ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمؾ واًمتقهؿ، وٓ قمغم 

ُمـ ىمدُمٝمام ىمدم اعمًٛمققم٤مت واعمٌٍمات، يمام ٓ  ـمريؼ شم٠مصمػم طم٤مؾم٦م ووصقل هقاء، وٓ يٚمزم

يٚمزم ُمـ ىمدم اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ىمدم اعمٕمٚمقُم٤مت واعم٘مدورات، ٕهن٤م صٗم٤مت ىمديٛم٦م حيدث هل٤م شمٕمٚمً٘م٤م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م، يمام يم٤من هل٤م شمٕمٚمؼ هب٤م ذم قم٤ممل ؿمٝمقده٤م شمٕمٚم٘م٤م همٞمٌٞم٤ًّم )ُمٜمح ش. سم٤محلقادث قمٜمد وضمقده٤م شمٕمٚم٘م٤م فم٤مهريًّ

 (21اًمروض إزهر، ص
 

 

ِّ خلاَخيََق  -41   ٍِ  .(1)يَْق ةِِعيْ
  

  .اإلٟمِم٤مء واإلجي٤مد، واإلظمراج ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ظمَٚمؼ اهللُ اًمٌمَء: ظمَٚمؼ:

يٕمٜمل ظمٚم٘مٝمؿ  ًمإلًمّم٤مق واعمٕمٞم٦م، «سمٕمٚمٛمف» واًم٤ٌمء ذم، «ظمٚمؼ» طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم سمٕمٚمٛمف:

 .وهق قم٤ممل هبؿ سمٕمٚمٛمف إززم

اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ  أرادعم٤م  :أي أي ظمٚم٘مٝمؿ قمغم طم٥ًم قمٚمٛمف إززم وشم٘مديره إززم.

ويم٤من قمغم قمٚمٍؿ سم٠مومٕم٤مهلؿ وأقمامهلؿ وآضم٤مهلؿ ىمٌؾ ظمٚم٘مٝمؿ ُمٜمذ إزل.  سم٘مدرشمف. اعمخٚمقق ظمٚم٘مف

ويم٤من اهلل شمٕم٤ممم قم٤معم٤ًِم ذم إزل سم٤مٕؿمٞم٤مء ىمٌؾ يمقهن٤م، وهق »  وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل:

ر إؿمٞم٤مء وىمْم٤مه٤م  (41ٕزهر، ص)اًمٗم٘مف  إيمؼم ُمع  ذطمف ُمٜمح اًمروض اش.اًمذي ىمدَّ

  تعاغ ؿل ضاهر وخػي يف اـؽون:يعؾم اهلل

 ىن من خن  حن  ٱُّٱظمٌػم سم٤معمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: حمٞمط سمٙمؾ رء، قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أززم،
(١٤امليم/ ) َّ ىه مه جه ين

 شمٕم٤ممم ظمٌػم سم٠مقمامل اًمٕم٤ٌمد وأىمقاهلؿ و أطمقاهلؿ، وُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ إهار، طمتك إن اهلل

 يٕمٚمؿ يمؾ ُم٤م فمٝمر أو سمٓمـ ذم اًمٙمقن.  ُم٤م خيٓمر سم٤ٌمهلؿ؛ سمؾ

 (١٩اغفر/ ) َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 (٨٣٥اْللرة/ ) َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ مم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (١١٩آل عٍران/ ) َّ مخ جخ مح جح مج ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 مل خل ٱُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمنميملم: ٤م. شمٕم٤ممم سمام ؾمٞمٙمقن ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م وىمققمف ومرًو ويٕمٚمؿ اهلل

(٨٨األُعام/ ) َّ  ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل
 (٨٣األُفال/ ) َّ حج مث هت مت خت  جتحت هب مب خب حب جب ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤مو

                                                 
 وهل زي٤مدة طمًٜم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك.ش. وىمدرشمف»سمٕمده زي٤مدة  4 ،3( ذم 4)
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(١٨اىطالق/ ) َّ هش مش هس مس هث مث هت ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
 جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 مل خل  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل
 (٦٢ – ٥٩األُعام/ ) َّمم خم حم جم يل ىل

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت نت ُّٱمم:ٕم٤موىم٤مل شم

 (٣شتأ/ ) َّ مم ام يل ىل مل يك

 اه، وًمٞمس قمٚمؿ أطمد ؾمقاه حمٞمٓم٤م سم٤مًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م. يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أطمد ؾمق وٓ

 اـة طؾم اـغقب:بحث وجقز حول مس

وظم٤مص٦م ذم اًم٘مرن اعم٤ميض طمٞم٨م قمٛمؾ قمٚمامء  ًم٘مد يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يمثػما،

وإٟمام ٟمٚمخّمف هبذه  وًمٞمس هذا ُمقوع سمًٓمف، يمت٤ٌم ُمًت٘مٚم٦م ومٞمف، -درضم٤مهتؿ رومع اهلل-ديقسمٜمد 

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم: 

يٖمٞمٌـ قمـ اًم٤ٌمل أن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  وٓ ُم٤م هم٤مب قمـ احلقاس وسمداه٦م اًمٕم٘مؾ. اـغقب:

 وم٤مإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: خيتٚمػ قمـ اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م.

ٔد/ ) َّرن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ ُمـ خيؼم : أو ،قمـ اًمٖمٞم٥م ُمـ يٜمٌئ واًمٜمٌل: (٤٩ْ

  وأُم٤م قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٛمختص سم٤مهلل شمٕم٤ممم. .ُِمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٖمٞم٥م

 ذ ؾسؿع:طؾم اـغقب ط

 أطمٙم٤مم اًمنمع، وم٘مد ُأـمٚمِع قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اـػطي: -4

- :ٟمٕمؿ، أـمٚمع . وهق خمتص سم٤مهلل شمٕم٤ممم. وىمقع رء أو ومٕمؾ ُمـ قمدُمف :أي اـتؽويـي

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم سمٕمض اعمٖمٞم٤ٌمت.  اًمٜمٌل صغم اهلل

 ذ أربعة أؾسام:ثم طؾم اـغقب ط

 وهذا ظم٤مص سم٤مهلل شمٕم٤ممم. مل ُيًَتٗمد ُمـ همػمه؛ سمؾ هق ذايت، اـذايت: -4

- :اـعطائي ادستؼل
 ُم٤م أظمذ ُمـ همػمه، وًمٞمس ًمذاشمف. اًمٕمٓم٤مئل:
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 رزق اهلل ُمثؾ: ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم همػمه، أن حيّمؾ اًمٌمء، ويٕمٛمؾ شمٚم٘م٤مئٞم٤م، اعمًت٘مؾ:

صمؿ يقاصالن قمٛمٚمٝمام ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم  شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن اًمًٛمع واًمٌٍم سمّمقرة ُمًت٘مٚم٦م،

 ؿمحٜمٝمام دائام. 

اإلـمالع سمجٛمٞمع اًمٖمٞمقب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمـ  إغ هناية:اـعطائی ؼر ادستؼل ال   -1

 ضم٤مٟم٥م اهلل شمٕم٤ممم ٓ إمم هن٤مي٦م.

ٓ إمم هن٤مي٦م: اًمٕمٚمؿ  ُمر اهلل شمٕم٤ممم،ُم٤م يم٤من شمٌٕم٤م ٕ همػم اعمًت٘مؾ: ُم٤م رزىمف اهلل شمٕم٤ممم. ل:اًمٕمٓم٤مئ

 سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمٚمٝم٤م.

وهق ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف قمٚمامء ديقسمٜمد وقمٚمامء  هذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م اعمذيمقرة خمتّم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

 :شمٕم٤ممم ٤م ُمـ ٟمّمقص وم٘مٞمف إُم٦م اعمٗمتل حمٛمقد رمحف اهللوومٞمام يكم ٟم٘متٌس ٟمّمًّ  اًمؼميٚمقي٦م.

 هذا ُم٤م قمٚمٞمف قمٚمامء ديقسمٜمد، ُمتٜم٤مهٞم٦م وإن يمثرت، هوقمٚمقم همػم ،قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم همػم ُمتٜم٤مهٍ »

  (.4/12)ومت٤موى حمٛمقدي٦م .«وُمثٚمف ىم٤مل يمٌػم اًمؼميٚمقي٦م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من

 رزىمف اهلل شمٕم٤ممم. وهمػم اعمًت٘مؾ: ُم٤م وم٤مًمٕمٓم٤مئل: :ـعطائي ؼر ادستؼل إغ هناية اـدكقاا -1

 ٤م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم. يم٤من شم٤مسمٕمً  ُم٤م

 : مل يٕمط رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا اًمٜمقع ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.يقني٘مقل اًمديقسمٜمد

ًم٘مد أويت اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن ُمـ  وي٘مقل اًمؼميٚمقي٦م:

اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م سم٤معم٤مدة  سمداي٦م اًمٙمقن إمم هن٤ميتف. ضم٤مء ذيمر هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم ُمّم٤مدر قمدة ُمٜمٝم٤م:

أٟم٤ٌمء اعمّمٓمٗمك  ؛44ص ؛ ُمقاقمظ ٟمٕمٞمٛمٞم٦م،13ص ظم٤مًمص آقمت٘م٤مد، ؛3ص اًمٖمٞمٌٞم٦م،

 .وٟمحقه٤م

  اًم٘مًؿ اًمراسمع.واحل٤مصؾ أن اظمتالف اًمديقسمٜمديلم ُمع اًمؼميٚمقيلم يٜمحٍم ذم

 وذح سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذًمؽ سم٠مؾمٚمقب آظمر وم٘م٤مل: 

  ًٓ  قمٓم٤مئل)ُمقهقب(. -  ذايت، -4قمغم ىمًٛملم:  قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو

 ضمزئل.  - ، يمكم-4ٜمٝمام قمغم ىمًٛملم: صمؿ يمؾ واطمد ُم  

 ـة استئثار اهلل تعاغ بعؾم اـغقب: أ 

ٜم٦م قمغم أن قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ًمٞمس إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وومٞمام ُم٤م أيمثر ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمً



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يكم سمٕمض إدًم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم: 

 (٥٢األُعام/ ) َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم

 (٦٥انلٍو/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 (٥٩األُعام/ ) َّحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 (٨٦اجلَ/ ) َّ حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 (٨٥الزخرف/ ) َّ جس مخ جخ ٱُّٱ ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 (١٨٧األعراف/ ) َّجم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك ٱُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم
 (١٨٨األعراف/ ) َّحي جي يه ىه

ٔد/ ) َّ ىك مك لك اك ُّٱ ٤ممم:وىم٤مل شمٕم ْ١٨٣) 

 يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم
 (١٢١اتلٔبث/ ) َّمب  زب

 ة:األحا يث واـسر

ُم٤م أهقن قمغم ُمـ ًمف أدٟمك إعم٤مم سمًػمة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 يكم:  وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م مل يٙمـ ًمف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمٙمكم،

دظمؾ  : ىمّم٦م شمرضمع إمم آظمر طمٞم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،٨م ضمؼميؾطمدي  -4

)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومل يٕمرومف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ أظمؼم سمذًمؽ ومٞمام سمٕمد.

 ، سم٤مب ُمٕمروم٦م اإليامن...(3، سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمٌلَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:رىمؿ:

- مم٤م أىمٚمؼ اًمريم٥م يمٚمف هلل قمٜمٝم٤م قم٘مده٤م ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ،ِم٦م ريض اوم٘مدت قم٤مئ، 

)صحٞمح يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ٕظمؼمهؿ ُمًٌ٘م٤م سم٠من اًمٕم٘مد حت٧م اجلٛمؾ. ومٚمق

 ، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ(1414اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

ٚمؿ هتؿ  اعمٜم٤موم٘مقن اخلٌث٤مء قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مم٤م آذى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾما -1

ومٚمق يم٤من قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ٕظمؼمهؿ ُمًٌ٘م٤م سم٠مٟمف اومؽماء  وىم٣م ؿمٝمرا وهق ىمٚمؼ ُمْمٓمرب، يمثػما،

 ، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ(1414ح اًمٌخ٤مري، رىمؿ :ٞم)صح وهبت٤من.

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٌٕملم ُمـ أصح٤مسمف ًمٚمدقمقة إمم اًمديـ ذم أرؾمؾ رؾمقل اهلل -1



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٚمق   اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمثػما،ومحزن اًمرؾمقل صغم وىمتٚمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر قمـ آظمرهؿ، ىمّم٦م سمئر ُمٕمقٟم٦م،

ح ٞم)صحصمؿ إٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل خيؼمهؿ سم٠مهنؿ ؾمٞم٘متٚمقن. يم٤من قم٤ممل اًمٖمٞم٥م مل يرؾمٚمٝمؿ،

 ، سم٤مب همزوة اًمرضمٞمع(1۰33اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

- طمدي٨م طمقض اًمٙمقصمر أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرى أٟم٤مؾم٤م ومٞم٘مقل: ورد ذم 

 ․، سم٤مب ذم احلقض(121)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:قا سمٕمدك.شمدري ُم٤م أطمدصم ومٞم٘م٤مل ًمف: ٓ ه١مٓء أصح٤ميب،

ومل  ومٛمٜمٕمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم٤مٓ،. ٚم٦م: وومٞمٜم٤م ٟمٌل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همدهمٜم٧َّم ـمٗم -1

وم٢مهن٤م صٖمػمة همػم واقمٞم٦م. ومٕمٚمؿ أهن٤م قم٘مٞمدة ه٤مُم٦م؛ وقمٚمٞمف ارشمآى اًمٜمٌل صغم اهلل  دقمقه٤م؛ ي٘مؾ:

 ، سم٤مب ضب اًمدف ذم اًمٜمٙم٤مح واًمقًمٞمٛم٦م(412، رىمؿ:)صحٞمح اًمٌخ٤مري قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٜمٌٞمٝمٝم٤م قمغم اًمٗمقر.

ومل يٕمٚمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  أة يم٤مٟم٧م شمٙمٜمس اعمًجد اًمٜمٌقي،شمقومٞم٧م اُمر -2

 (.13ح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ٞم)صح ومٚمام قمٚمؿ ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمـ ىمؼمه٤م. وؾمٚمؿ ذًمؽ،

قص أهى ىمٌٞمٚم٦م ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م قمغم ُمِمٝمد قم٤مم ذم ظمّمىم٤مل اًمٜمٌ -3

ٌْٜم٤َم ذًمؽ ًمرؾمقل  وم٘م٤مًمقا: هقازن: ومٛمـ أطم٥م ُمٜمٙمؿ أن يٓمٞم٥م سم٢مـمالق هاطمٝمؿ ومٚمٞمٗمٕمؾ، ىمد ـَمٞمَّ

إٟم٤م ٓ ٟمدري ُمـ أذن »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ومرضمع اًمٜم٤مس،ش ُمٜمٙمؿ ذم ذًمؽ ممـ مل ي٠مذن، وم٤مرضمٕمقا طمتك يرومٕمقا إًمٞمٜم٤م قمروم٤مؤيمؿ أُمريمؿ

ومٚمؿ يٕمٚمؿ  ومٙمٚمٛمٝمؿ قمروم٤مؤهؿ، صمؿ رضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼموه ...

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ريض ُمٜمٝمؿ وُمـ مل يرَض سمذًمؽ، وهقسملم أفمٝمرهؿ.

 ، سم٤مب إذا وه٥م مج٤مقم٦م ًم٘مقم(1۰2)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

وم٠مظمؼمشمف أزواضمف،  ٚمؿ،يٕم وهق ٓ ىمدُم٧م اًمْم٥م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، -4

ك ًمف، ومٞمٕمٚمؿ ُم٤م هق(144)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ومرومع يده.  ، سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠ميمؾ طمتی ُيًٛمَّ

4-  إين ٕٟم٘مٚم٥م إمم أهكم، وم٠مضمد اًمتٛمرة ؾم٤مىمٓم٦م قمغم » اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ىم٤مل اًمٜمٌی

، سم٤مب إذا 11ح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:)صحٞم.«ومرار، وم٠مرومٕمٝم٤م ٔيمٚمٝم٤م، صمؿ أظمِمك أن شمٙمقن صدىم٦م، وم٠مًم٘مٞمٝم٤م

 وضمد مترة ذم اًمٓمريؼ(

، سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم اإلؿمخ٤مص 144)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: .«أدري ٓ» : -طملم ؾمئؾ–ي أٟمف ىم٤مل ورو

 واخلّمقُم٦م سملم اعمًٚمؿ واًمٞمٝمقد(

وإٓ وم٢من إطم٤مدي٨م ذم هذه اعمٕمٜمك يمثػمة  هذه قمنمة يم٤مُمٚم٦م ُمـ إدًم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل،

 قمده٤م.يًتٕميص طمٍمه٤م و



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

وم٢من ىمٚم٧م: ىمد أظمؼم إٟمٌٞم٤مء، وإوًمٞم٤مء سمٌمء يمثػم ُمـ ذًمؽ ومٙمٞمػ احلٍم؟ ىمٚم٧م: »: (٦٥انلٍو/ )

 .، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت(4/11)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، .«احلٍم سم٤مقمت٤ٌمر يمٚمٞم٤مهت٤م دون ضمزئٞم٤مهت٤م

 :حلٜمٞمٗم٦م سمتٙمٗمػم ُمـ اقمت٘مد أن اًمٜمٌل يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م عمٕم٤مرو٦م ىمقًمف شمٕم٤ممموىمد سح قمٚمامؤٟم٤م ا

 .ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
 ،ًمق شمزوج سمِمٝم٤مدة اهلل ورؾمقًمف ٓ يٜمٕم٘مد :وذم اخل٤مٟمٞم٦م واخلالص٦م»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمل(1/41)اًمٌحر اًمرائؼ  .«ويٙمٗمر ٓقمت٘م٤مده أن اًمٜمٌل يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

رضمؾ شمزوج اُمرأة ومل حيي هب٤م ؿم٤مهدا، وم٘م٤مل: »اجلل: ًمقًمٗم٘مٞمف أسمق اًمٗمتح اًمقوىم٤مل ا

يٙمٗمر؛ ٕٟمف يٕمت٘مد أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمؿ  «شمزوضمتؽ سمِمٝم٤مدة اهلل ورؾمقًمف»

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(/1)اًمٗمت٤موى اًمقًمقاجلٞم٦م  .«اًمٖمٞم٥م

اه وگوروسل را   دخا را اًمِمٝمقد ىم٤مل: رضمؾ شمزوج اُمرأة، ومل حيي»وذم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: 

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(/11)اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م . «يمٗمر اه ركدم وگدخا را ورفاكتشن را ، أو ىم٤مل: ركدم

  «اهلل وُمالئٙمتفِمٝم٤مدة شمزوضم٧م سم» ، أو ىم٤مل:«شمزوضم٧م سمِمٝم٤مدة  اهلل ورؾمقًمف»ُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل: 
 .يمٗمر

ؤٟم٤م احلٜمٞمٗم٦م سمتٙمٗمػم ُمـ اقمت٘مد أن وىمد سح قمٚمام»وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اًمِمٗم٤م: 

يمذا ذم  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: اًمٜمٌل يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م عمٕم٤مرو٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(/111)ذح اًمِمٗم٤م  .«اعم٤ًميرة ًمإلُم٤مم اسمـ اهلامم

اقمٚمؿ أن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة »اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم:  وىم٤مل

ًالم مل يٕمٚمٛمقا اعمٖمٞم٤ٌمت ُمـ إؿمٞم٤مء إٓ ُم٤م أقمٚمٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أطمٞم٤مًٟم٤م. وذيمر احلٜمٗمٞم٦م شمٍمحًي٤م واًم

 ىي مي خي ُّٱسم٤مًمتٙمٗمػم سم٤مقمت٘م٤مد أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م عمٕم٤مرو٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
)ُمٜمح اًمروض إزهر ذم ذح اًمٗم٘مف  .«[]ص يمذا ذم اعم٤ًميرة ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .، ط: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م(1إيمؼم، ص

اًمٗمت٤موى إردي٦م، إزاًم٦م اًمري٥م قمـ قم٘مٞمدة  وًمالؾمتزادة ُمـ ُمقوقع قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م راضمع:

ًمٚمِمٞمخ هومراز ظم٤من رمحف اهلل، ؾم٤مق ومٞمف اًمِمٞمخ هذا إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وأووح  اًمٖمٞم٥م،

ٕمققم٦م ٟمّمقص اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم، واعمتٙمٚمٛملم واًمّم٤محللم وهمػمهؿ ُمِمٗم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سم٤مٕدًم٦م اًم٘مقي٦م شم٠ميمٞمدا قمغم أن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمف، سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت 

وًمٕمٚمف أوخؿ  (صٗمح٦م،11واًمٙمت٤مب ذم ) ا ُم٘مٜمٕم٤م،واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ردًّ  اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ًمٚمخّمقم،

يمام أًمػ اًمِمٞمخ  ُمقؾمققم٦م ُمٓمٌققم٦م ذم هذا اعمقوقع. وًمٚمِمٞمخ يمت٥م أظمرى ذم ٟمٗمس اعمقوقع.

  ٔمقر أمحد اًمٜمٕمامين يمت٤مسم٤م ىمٞمام ومٞمف.ُمٜم

وٟمداء  ،وآؾمتٖم٤مصم٦م ،وجيدر سمٜم٤م أن ٟمالطمظ سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمتقؾمؾ

 ، واهلل اعمقومؼ:عمـ أراد احلؼ واًمّمقاب قمغم ؾمٌٞمؾ آظمتّم٤مر ،، وهمػمه٤ماًمٖم٤مئٌلم

 أؾسام اـتوسل، وأحؽامفا:ادسلـة األوغ: 

دقمق اهلل شمٕم٤ممم سم٠مقمامًمف اًمّم٤محل٦م، وهذا ٓ ظمالف ( اًمتقؾمؾ سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م. هق أن ي4)

 خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱُّٱومٞمف، 
(١٩٣)آل عٍران/  َّ مظ  حط مض

 (421)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.سم٠مقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م أؿمخ٤مص شمقؾمؾ صمالصم٦م»وذم طمدي٨م اًمٖم٤مر: 

( :اًمتقؾمؾ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ):ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم  قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠مٟمؽ أٟم٧م اهلل إطمد اًمّمٛمد، اًمذي مل يٚمد ومل 

ًم٘مد ؾم٠مل اهلل سم٤مؾمٛمف »يقًمد، ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح(، و132)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:.شإقمٔمؿ، اًمذي إذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك، وإذا دقمل سمف أضم٤مب

ؾ1) قمغم ر ؿ وي٘مدِ يٕمٚمَ  سمف ( اًمتقؾمؾ اًمنميمل: اًمتقؾمؾ سم٤معمخٚمقق ُمع اقمت٘م٤مد أن اعمتقؾمَّ

 إقمٓم٤مء ُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م ومقق إؾم٤ٌمب.

( اًمتقؾمؾ احلرام: ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ُمـ أصح٤مب اًم٘مٌقر، أو آقمت٘م٤مد ومٞمٝمؿ سم٠مهنؿ 1)

 وهذا طمرام. وٟمداؤهؿ ذم اعمّم٤مئ٥م سم٤مقمت٤ٌمرهؿ يم٤مؿمٗمل اعمِمٙمالت. ،طم٤مضون ٟم٤مفمرون

وٓ يّمح إـمالق اًمتقؾمؾ قمغم هذا اعمٕمٜمك؛ ٕٟمف ًمٞمس ومٞمف اًمتقؾمؾ ُمـ أصح٤مب اًم٘مٌقر، 

سمؾ هق ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ. وهذه اؾمتٖم٤مصم٦م يًٛمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء شمقؾمال، وسمٞمٜمٝمام سمقن سمٕمٞمد، 

 ومال شمٖمؽموا هبذه اًمتًٛمٞم٦م.

 . «آؾمتٕم٤مٟم٦م اعمحرُم٦م»وؾمٞم٠ميت طمٙمٛمف حت٧م قمقان: 

(اًمتقؾمؾ اًمٗمٕمكم: أ )٠من يدقمقا ًمف ذم إطمٞم٤مء اًمّم٤محللم سم اًمتقؾمؾ سمٓمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ :ي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 طم٤مضم٦م ُمـ احل٤مضم٤مت. وهذا ضم٤مئز.

ؾ اًمِمٞمخ حمٛمد يقؾمػ اًمٚمدهٞم٤مٟمقي 1) ( إشمٞم٤من ىمٌقر اًمّم٤محللم وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمٝمؿ. ومّمَّ

 اًمٙمالم ومٞمف، وطم٤مصٚمف:

مل يث٧ٌم ُمـ  -اظمتٚمٗمقا ذم ؾمامع اعمقشمك؛ ومال يٛمٙمـ اًم٘مٓمع سمج٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌف.  -4 

 ًمًٚمػ أهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مشمقن ىمؼم اًمِمٝمٞمد ويٓمٚمٌقن اًمدقم٤مء ُمٜمف. ومال جيقز ذًمؽ.ا

آؾمتٖم٤مصم٦م سمٛمخٚمقق وضمٕمٚمف وؾمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف ٓ »: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد

٤م ومال ٤م أو هم٤مئًٌ ٤م... وأُم٤م إذا يم٤من اعمٓمٚمقب ُمٜمف ُمٞمتً ؿمؽ ذم ضمقازه إن يم٤من اعمٓمٚمقب ُمٜمف طمٞمًّ 

ف ُمـ اًمٌدع اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمـ اًمًٚمػ، ٟمٕمؿ اًمًالم قمغم وأٟم ،يًؽمي٥م قم٤ممل أٟمف همػم ضم٤مئز

ف ؿ أصح٤مسمَ ٕمٚم  أهؾ اًم٘مٌقر ُمنموع وخم٤مـمٌتٝمؿ ضم٤مئزة وم٘مد صح أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يُ 

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٙمؿ »إذا زاروا اًم٘مٌقر أن ي٘مقًمقا: 

  .ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ،41/1)روح اعمٕم٤مين . «ٓطم٘مقن...

ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م: ُمـ ىم٤مل إن أرواح اعمِم٤ميخ طم٤مضة شمٕمٚمؿ وذم اًمٌزازي٦م: »وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: 

، سم٤مب أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر. 4/144، سم٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمديـ. ويمذا ذم جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘مك إسمحر /411اًمٌحر اًمرائؼ ) .«رٗميٙم

 (./11وومت٤موى اًمٕمالُم٦م قمٌداحلل اًمٚمٙمٜمقي 

ےئ را دخا ة سمٖمػم ؿمٝمقد، وم٘م٤مل اًمرضمؾ واعمرأة: رضمؾ شمزوج اُمرأ»ذم ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من: و

ا؛ ٕٟمف اقمت٘مد أن رؾمقل ىم٤مًمقا: يٙمقن يمٗمرً  (سمِمٝم٤مدة اهلل ورؾمقًمف)أي: شمزوضمٜم٤م واغیپربم را وگاہ ركدمی  

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وهق ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م طملم يم٤من ذم إطمٞم٤مء ومٙمٞمػ 

.(اعمٙمت٦ٌم اًمرؿمٞمدي٦م، ط: 21/1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ومت٤موى ىم٤موٞمخ٤من قمغم ه٤مُمش )ش. عمقتسمٕمد ا
هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ يمٚمٝم٤م ذم همػم إٟمٌٞم٤مء؛ ٕين »ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد يقؾمػ اًمٚمدهٞم٤مٟمقي: و

أطمٞم٤مء، ومٛمـ وومؼ ًمٚمحْمقر إمم اًمروو٦م اًمٜمٌقي٦م ومٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل  -إٟمٌٞم٤مء -أقمت٘مد ومٞمٝمؿ أهنؿ

اط )ش.تٖمٗمر ًمف ويدقمق ًمف، ومٝمق ُم٤ٌمح وُمًتحًـ قمٜمديصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يً االتخف اتم ورص

 .(1-2، ص -ٍماط اعمًت٘مٞمؿاظمتالف إُم٦م واًم-میقتسم

( اًمتقؾمؾ سم٤مًمذوات اًمٗم٤موٚم٦م: أي يدقمق اهلل شمٕم٤ممم وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ شم٘مٌؾ دقم٤مئل سمؼميم٦م 2)

حي٥م  أو سمج٤مه ومالن، وهذا اًمتقؾمؾ ذم اًمقاىمع شمقؾمؾ سم٤معمح٦ٌم، أي: أٟمف ،قمٌدك اًمٗمالين

اًمّم٤محللم، واعمح٦ٌم قمٛمؾ ىمٚمٌل، وهق أقمغم ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٌدين، ومٝمق شمقؾمؾ سمٕمٛمٚمف، ومال يرد قمٚمٞمف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سم٠مٟمف ٓ دظمؾ ًمذات اًمٜمٌل أو اًمقزم ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت؟ أو هق شمقؾمؾ سم٤مًمرمح٦م، أي يٓمٚم٥م أن 

 يقضمف إًمٞمف اًمرمح٦م اًمتل شمٜمْزل قمٚمٞمٝمؿ، و اًمرمح٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

قر اًمٕمٚمامء قمغم ضمقازه واؾمتح٤ًمٟمف، وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمند ٟمص وهذا اًمقضمف يٙم٤مد يتٗمؼ مجٝم

وإن ظم٤مًمػ اًمٌٕمض ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إٓ » طمٞم٨م ىم٤مل: طمٙمٞمؿ إُم٦م اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي

)ٟمنم .«أن اجلٛمٝمقر ذهٌقا إمم ضمقازه، إذا راقمك احلدود اًمنمقمٞم٦م، وم٤معمذه٥م اعمٜمّمقر هق اجلقاز

 اًمٓمٞم٥م(

ال وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، واعمٗمنيـ، وإئٛم٦م وأُم٤م دٓئؾ ضمقاز اًمتقؾمؾ سم٤مًمذات وأىمق

اًمًٚمٗمٞملم، واًمالُمذهٌٞملم، وأئٛم٦م مج٤مقم٦م إؿم٤مقم٦م اًمتقطمٞمد وم٘مد ذيمرٟم٤مه٤م ُمًٌقـم٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم يمت٤مسمٜم٤م 

ط: دار و، /241-214، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت /11-121) «اًمدرة اًمٗمردة ذح ىمّمٞمدة اًمؼمدة»

 ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمـ أراد اًمتٗمّمٞمؾ.. (، سم٤ميمًت٤منٌٚمنمزسموزُمزم  ،اًمٕمٚمقم زيمري٤م

 االستغاثة:ادسلـة اـثاكقة:

آؾمتٖم٤مصم٦م: ـمٚم٥م اًمٖمقث، وهق اًمتخٚمٞمص ُمـ اًمِمدة واًمٜم٘مٛم٦م، واًمٕمقن قمغم اًمٗمٙم٤مك ُمـ 

 )شم٤مج اًمٕمروس(.. اًمِمدائد

سمٛمٕمٜمك يًتٕمٛمؾ ، ورسمام آؾمتٕم٤مٟم٦م سمام هق حت٧م إؾم٤ٌمبًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك شمرسمام آؾمتٖم٤مصم٦م 

 ؾم٤ٌمب.آؾمتٕم٤مٟم٦م سمام هق ومقق إ

 خن ٹٱٹٱُّٱ .سمال ظمالف ضم٤مئزسمٛمٕمٜمك آؾمتٕم٤مٟم٦م سمام هق حت٧م إؾم٤ٌمب ( آؾمتٖم٤مصم٦م 4)
 ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
.(١٥اىلصص/ ) َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

إن اًمِمٛمس شمدٟمق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمتك يٌٚمغ اًمٕمرق ٟمّمػ إذن، ومٌٞمٜم٤م هؿ » وذم احلدي٨م:

، صمؿ سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞمِمٗمع ًمٞم٘م٣م سملم يمذًمؽ اؾمتٖم٤مصمقا سمآدم، صمؿ سمٛمقؾمك

 .(412)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.اخلٚمؼ

ذم أي٦م اعمذيمقرة سمام هق حت٧م ُم٘مدور ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وذم اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م 

احلدي٨م اعمذيمقر اؾمتٕمٛمؾ سمام هق حت٧م ُم٘مدور ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م 

 واًمدقم٤مء. 

 (و )ومال جيقز إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إؾم٤ٌمب سمٛمٕمٜمك آؾمتٕم٤مٟم٦م سمام هق ومقق آؾمتٖم٤مصم٦م أُم٤م ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٹٱٹٱ اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير.

.(٩األُفال/ )
ن اًمٜم٤مس ىمد أيمثروا ُمـ دقم٤مء همػم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إوًمٞم٤مء إطمٞم٤مء إ»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد: 

ن أهمثٜمل، وًمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمتقؾمؾ اعم٤ٌمح ذم رء، ُمٜمٝمؿ وإُمقات وهمػمهؿ، ُمثؾ ي٤م ؾمٞمدي ومال

ه أٟم٤مس ُمـ اًمٕمٚمامء واًمالئؼ سمح٤مل اعم١مُمـ قمدم اًمتٗمقه سمذًمؽ وأن ٓ حيقم طمقل مح٤مه، وىمد قمدَّ 

ا ممـ ي٘مقل ذًمؽ إٓ وهق يٕمت٘مد أن اعمدقمق وٓ أرى أطمدً  ،٤م وأن ٓ يٙمٜمف، ومٝمق ىمري٥م ُمٜمفذيمً 

ع اًمٜمداء وي٘مدر سم٤مًمذات أو سم٤مًمٖمػم قمغم ضمٚم٥م احلل اًمٖم٤مئ٥م أو اعمٞم٧م اعمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو يًٛم

وإٓ عم٤م دقم٤مه وٓ ومتح وم٤مه، وذم ذًمؽ سمالء ُمـ رسمٙمؿ قمٔمٞمؿ، وم٤محلزم اًمتجٜم٥م  ،اخلػم ودومع إذى

سم٠مصح٤مب  قمـ ذًمؽ وقمدم اًمٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مقي اًمٖمٜمل اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد...، آؾمتٖم٤مصم٦مُ 

ذم اجلٜم٤من قمـ آًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل، اًمذيـ هؿ سملم ؾمٕمٞمد ؿمٖمٚمف ٟمٕمٞمٛمف وشم٘مٚمٌف  -اًم٘مٌقر

أُمر  -وسملم ؿم٘مل أهل٤مه قمذاسمف وطمًٌف ذم اًمٜمػمان قمـ إضم٤مسم٦م ُمٜم٤مديف واإلص٤مظم٦م إمم أهؾ ٟم٤مديف

جي٥م اضمتٜم٤مسمف وٓ يٚمٞمؼ سم٠مرسم٤مب اًمٕم٘مقل ارشمٙم٤مسمف، وٓ يٖمرٟمؽ أن اعمًتٖمٞم٨م سمٛمخٚمقق ىمد شم٘م٣م 

، وىمد يتٛمثؾ اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٛمًتٖمٞم٨م ذم طم٤مضمتف وشمٜمجح ـمٚمٌتف وم٢من ذًمؽ اسمتالء وومتٜم٦م ُمٜمف قمز وضمؾ

صقرة اًمذي اؾمتٖم٤مث سمف ومٞمٔمـ أن ذًمؽ يمراُم٦م عمـ اؾمتٖم٤مث سمف، هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت إٟمام هق ؿمٞمٓم٤من 

أوٚمف وأهمقاه وزيـ ًمف هقاه، وذًمؽ يمام يتٙمٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من ذم إصٜم٤مم ًمٞمْمؾ قمٌدهت٤م اًمٓمٖم٤مم، 

سمّمقرشمف يمراُم٦م وسمٕمض اجلٝمٚم٦م ي٘مقل: إن ذًمؽ ُمـ شمٓمقر روح اعمًتٖم٤مث سمف، أو ُمـ فمٝمقر ُمٚمؽ 

وًم٘مد ؾم٤مء ُم٤م حيٙمٛمقن، ٕن اًمتٓمقر واًمٔمٝمقر وإن يم٤مٟم٤م ممٙمٜملم ًمٙمـ ٓ ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة  ،ًمف

وقمٜمد ارشمٙم٤مب هذه اجلريرة، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف أن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ ذًمؽ، وٟمتقؾمؾ سمٚمٓمٗمف أن 

 .(، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت42/1)روح اعمٕم٤مين  .«يًٚمؽ سمٜم٤م وسمٙمؿ أطمًـ اعم٤ًمًمؽ

أٟم٧م ظمٌػم سم٠من اًمٜم٤مس اًمٞمقم إذا اقمؽماهؿ أُمر »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد ذم ُمقوع آظمر: 

ومٛمٜمٝمؿ  ،ظمٓمػم وظمٓم٥م ضمًٞمؿ ذم سمر أو سمحر دقمقا ُمـ ٓ يي وٓ يٜمٗمع وٓ يرى وٓ يًٛمع

وُمٜمٝمؿ ُمـ يًتٖمٞم٨م سم٠مطمد  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜم٤مدي أسم٤م اخلٛمٞمس واًمٕم٤ٌمس ،س٤مًمٞمإُمـ يدقمق اخلي و

ا خيص ُمقٓه وٓ شمرى ومٞمٝمؿ أطمدً  ،مم ؿمٞمخ ُمـ ُمِم٤ميخ إُم٦موُمٜمٝمؿ ُمـ ييع إ ،إئٛم٦م

 ،سمتيقمف ودقم٤مه وٓ يٙم٤مد يٛمر ًمف سم٤ٌمل أٟمف ًمق دقم٤م اهلل شمٕم٤ممم وطمده يٜمجق ُمـ ه٤مشمٞمؽ إهقال

وأي اًمداقمٞملم أىمقم ىمٞمال؟  ،وم٤ٌمهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ ىمؾ زم أي اًمٗمري٘ملم ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م أهدى ؾمٌٞمال



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،وشمالـمٛم٧م أُمقاج اًمْمالًم٦م ،ّمٗم٧م ومٞمف ريح اجلٝم٤مًم٦موإمم اهلل شمٕم٤ممم اعمِمتٙمك ُمـ زُم٤من قم

، 1/41)روح اعمٕم٤مين، . «واختذت آؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمج٤مة ذريٕم٦م ،وظمرىم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م اًمنميٕم٦م

 .ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(

 وم٤مٟمتٔمر. ،«آؾمتٕم٤مٟم٦م اعمحرُم٦م»وؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمٚمف ًمذًمؽ حت٧م قمٜمقان 

 الستعاكة:االستؿدا ، واادسلـة اـثاـثة: 

 آؾمتٛمداد، وآؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

جي٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ( االستعاكة اـواجبة:4)

 (.41)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل، وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل»ٓسمـ قم٤ٌمس: 

  ىي مي خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ
.(٦٢ر/ )اغف َّ يي
(:االستعاكة اجلائزة )  ي٘مع ذم يدظمؾ حت٧م إؾم٤ٌمب، أي: سمام سمام  ؾم١مال أطمدٍ هل

، اعمراد ومٞمف آؾمتٕم٤مٟم٦م سمام هق (٨)املائدة/  َّحف جف مغ جغُّٱٹٱٹٱ. طمدود ىمدرشمف وإُمٙم٤مٟمٞمتف

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱٱٹٱٹٱو (١٢)الضىح/  َّ هت مت خت حت ُّٱٹٱٹٱحت٧م إؾم٤ٌمب.

 (٩٥)الهٓف/  َّحم جم ُّٱٱ٦ًم قمـ ذي اًم٘مرٟملم:ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤ميو(٧٧)الهٓف/  َّ ِّ ُّ

 ُّٱٹٱٹٱ(٥٨)آل عٍران/  َّمق حق مف خف حفُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم:

 هذا يمٚمف ؾم١مال ُم٤م يدظمؾ حت٧م إؾم٤ٌمب.( ٧)ُمٍد/  َّمح جح مج حج

٤ًٌم ؾم١مال همػم اهلل شمٕم٤مممهل  ( االستعاكة ادحرمة:1) ام سم، أو ؾم١مال احل٤مض إذا يم٤من هم٤مئ

ا، ومٝمذا طمرام. ، ٟمحق: أن ي٘مقل ىم٤مئؾ ًمقزم ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم: ارزىمٜمل وًمدً ٚمٞمف ي٘مدر قمٓ

 َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ
 زثٱُّٱٱٹٱٹو( ١٩٤األعراف/ ) َّجض مص  خص حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱو( ٥األحلاف/ )

 زن  ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ٹٱُّٱٹٱو( فاطر) َّ ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من

 مخ  جخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱو( ١٢٦ئنس/ ) َّحي جي ٰه مه جه هن خنمن

 مم ٹٱٹٱُّٱو( ٦٨انلٍو/ ) َّ حط مض خض جضحض مص  خص مسحص خس حس جس
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب  ٹٱٹٱُّو( ٧٣احلج/ ) َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 حط مض حضخض  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

.(٣٨/ الزمر) َّمظ
 واًمدقم٤مء ذم أي٤مت اعمذيمقرة سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة، يمام ؾمٞم٠ميت.

 يه ىه مه ُّٱٱٛمٜم٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ ٟمًتٕملم إٓ سمف، وٟم٘مقل:قمٚمَّ ىمد و
.(٥اىفاحتث/ ) َّ جي
جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدقمَق اهلل قمٜمد يمؾ يمرب وُمّمٞم٦ٌم، ٕٟمف وطمده يًتجٞم٥م اًمدقم٤مء و

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ٹٱٹٱُّٱ. ويٙمِمػ اًمي
 َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 َّ جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو (٨٤ – ٨٣)األُبياء/ 
 .(٣٨آل عٍران/ )

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه ٱُّٱذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد
ًمٞمقم ُمـ اجل١مار إمم همػمه شمٕم٤ممم وذم أي٦م ُم٤م يدل قمغم أن صٜمٞمع أيمثر اًمٕمقام ا» :(انلحو) َّ مب

ا قمٜمد إص٤مسم٦م اًمي هلؿ وإقمراوٝمؿ قمـ دقم٤مئف ٤م وٓ ضًّ سمؾ وٓ ًمٜمٗمًف ٟمٗمٕمً  ،ممـ ٓ يٛمٚمؽ هلؿ

ًمٙمٜمف أؿمد ُمـ اًمْمالل اًم٘مديؿ، ومم٤م شم٘مِمٕمر  ،شمٕم٤ممم قمٜمد ذًمؽ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ؾمٗمف قمٔمٞمؿ ووالل ضمديد

 .لم سم٤مًمٞمقم اعمققمقدُمٜمف اجلٚمقد وشمّمٕمر ًمف اخلدود اًمٙمٗمرة أصح٤مب إظمدود ومْمال قمـ اعم١مُمٜم

 ،إن سمٕمض اعمتِمٞمخلم ىم٤مل زم وأٟم٤م صٖمػم: إي٤مك صمؿ إي٤مك أن شمًتٖمٞم٨م سم٤مهلل شمٕم٤ممم إذا ظمٓم٥م ده٤مك

وقمٚمٞمؽ سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مٕوًمٞم٤مء  ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمجؾ ذم إهم٤مصمتؽ وٓ هيٛمف ؾمقء طم٤مًمتؽ

ل ومٛم٩م ذًمؽ ؾمٛمٕمل ومه ،وم٢مهنؿ يٕمجٚمقن ذم شمٗمري٩م يمرسمؽ وهيٛمٝمؿ ؾمقء ُم٤م طمؾ سمؽ ،اًم٤ًمًمٗملم

ل اعمٌلم، وًمٙمثػم ُمـ دُمٕمل وؾم٠مًم٧م اهلل أن يٕمّمٛمٜمل واعمًٚمٛملم ُمـ أُمث٤مل هذا اًمْمالَّ 

 .، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(41/411)روح اعمٕم٤مين  .«اعمتِمٞمخلم اًمٞمقم يمٚمامت ُمثؾ ذًمؽ

واقمٚمؿ أن ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ اعمقشمك قم٤معم٤م سم٠مٟمف ؾم٥ٌم »وىم٤مل اإلُم٤مم وزم اهلل اًمدهٚمقي: 

 .(43)اخلػماًمٙمثػم، ص  .«ز قمٜمفٟٓمج٤مطمٝم٤م يمٗمر جي٥م آطمؽما

 ،أو ُم٤م و٤مه٤مه٤م ،أو إمم ىمؼم ؾم٤مٓر ُمًٕمقد ،يمؾ ُمـ ذه٥م إمم سمٚمدة أمجػم»٤م: وىم٤مل أيًْم 

ًمٞمس ُمثٚمف إٓ ُمثؾ ُمـ يم٤من يٕمٌد  ، أيمؼم ُمـ اًم٘متؾ واًمزٟم٤موم٢مٟمف أصمؿ إصماًم  ،ٕضمؾ طم٤مضم٦م يٓمٚمٌٝم٤م

 .، ط: سمجٜمقر، يقذم، اهلٜمد(/1)اًمتٗمٝمٞمامت اإلهلٞم٦م . «أو ُمثؾ ُمـ يم٤من يدقمقا اًمالت واًمٕمزى ،اعمّمٜمققم٤مت



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سمؾ وذم همػمه٤م وم٘مد اؾمتًٛمـ ذا  ،ومٛمـ اؾمتٕم٤من سمٖمػمه ذم اعمٝمامت»وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد: 

أم يمٞمػ يٓمٚم٥م ُمـ همػمه واًمٙمؾ  ؟أومال يًتٕم٤من سمف وهق اًمٖمٜمل اًمٙمٌػم ،وٟمٗمخ ذم همػم ضم ،ورم

)روح اعمٕم٤مين  .«قم٘مٚمفإًمٞمف وم٘مػم؟ وإين ٕرى أن ـمٚم٥م اعمحت٤مج ُمـ اعمحت٤مج ؾمٗمف ُمـ رأيف ووٚم٦م ُمـ 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(4/41

 خنمن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ٱُّٱوىم٤مل أسمق احلًـ اخل٤مزن ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
وهذا اخلٓم٤مب وإن يم٤من ذم اًمٔم٤مهر ًمٚمٜمٌل صغم اهلل »: (١٢٦ئنس/ ) َّحي جي ٰه مه جه هن

ومٞمٙمقن  ،٤م اًمٌت٦م ؿمٞمئً ٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يدع ُمـ دون اهلل ؛قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤معمراد سمف همػمه

 (/113)شمٗمًػم اخل٤مزن .«وٓ شمدع أهي٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ دون اهلل ُم٤م ٓ يٜمٗمٕمؽ، أي٦م :اعمٕمٜمك

زين باالستعاكة من اـصاحلع  بام هو ؽوق األسباب، أي: ما شبفات ادجوِّ

 :، وال يؼدر طؾقه ادخؾوقيؼدر طؾقه إال اهلل تعاغال 

اقمت٘مد اإلٟم٤ًمن أن اًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘مل هق اهلل  ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: إذا :اـشبفة األوغ

ا سمٜمداء اعمِم٤ميخ واًمّم٤محللم وآؾمتٖم٤مصم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ سمٕمٞمد، ومٝمذا اًمٜمداء شمٕم٤ممم، ومال سم٠مس إذً 

 ٤م.٤م، ٟمٕمؿ إذا قمٌدهؿ اإلٟم٤ًمن ص٤مر ذيمً وآؾمتٖم٤مصم٦م ٓ يٕمد ذيمً 

٤م يمؾ يقم ُمرات. ٓ ؿمؽ أن ُمٓمٚمؼ اًمٜمداء ًمٞمس سمنمك، ومٌٕمْمٜم٤م يدقمق سمٕمًْم  اجلواب:و

ا سم٠مٟمف خمت٤مر رم إُمقر وأٟمف ٤م( ُمٕمت٘مدً تً ٤م يم٤من أو ُمٞم  ا )طمٞمًّ اًمنمك أن يٜم٤مدي اإلٟم٤ًمن أطمدً إٟمام 

ومقق إؾم٤ٌمب، وأٟمف  حت٧م ُم٘مدور قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، سمؾ يتٍمف٤م ٓ ي٠ميت يتٍمف يمام ؿم٤مء شمٍمومً 

 ي٘مدر قمغم ٟمٗمع أطمد أو ضه سمام هق ومقق إؾم٤ٌمب، ومال ؿمؽ ذم يمقن هذا اًمٜمداء قم٤ٌمدة، وقم٤ٌمدةُ 

 سمال ُمري٦م. وُمـ ذًمؽ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ي٤م قمكم اعمدد!ٓ دمقز  همػم اهلل

اًمدقم٤مء هق »قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 مي خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ٱُّٱصمؿ ىمرأش اًمٕم٤ٌمدة
 ش.هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح»، وىم٤مل اًمؽمُمذي: 112(.)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:٠٦)اغفر/  َّ يي  ىي

 رم أي٦م: اًمدقم٤مء. َّٱخيُّـ اعمراد سم

ا، سمؾ يٕمت٘مد أن ٤م أو ُمٕمٌقدً  ٓ يٕمت٘مده إهلً ُمـ إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م أن اعمنمك إذا دقم٤م صٜماًم و

ومٞمف، ومٚمذًمؽ  صٗم٤مت اهلل شمتجغم وشمٔمٝمر ومٞمف، أو يٕمت٘مد سم٠من روح أطمد قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم ىمد طمؾَّ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ومٕمؾُمع اًمّمٜمؿ ٕمٚمف ٗموم احل٤مضم٤مت. يدقمقه، ويرضمق ُمٜمف اًمٜمٗمع وخي٤مف اًمير، ويٕمت٘مد أٟمف ىم٤ميض

 اًمٕم٤مسمد ُمع اعمٕمٌقد.

ُمع ىمٌقر اًمّم٤محللم وضائح ىم٤مم هبذه إومٕم٤مل سمٕمٞمٜمف و ٕمٛمؾوم٢مذا أشمك ُمًٚمؿ هبذا اًم

ٕٟمف ٓ يٕمت٘مد أصح٤مب اًم٘مٌقر واًميائح  ضم٤مئز،هذا  ومٕمٚمفاعمِم٤ميخ، ومٙمٞمػ يّمح أن ي٘م٤مل: إن 

 ُمٕمٌقديـ. 

ٓ ج٦م اعمذيمقرة ومحٞمٜمئٍذ ًمق صحَّ هذا آؾمتدٓل وصحَّ اٟمتٗم٤مء اًمنمك ُمـ اإلٟم٤ًمن سم٤محل

٤م. وُمنميمقا ُمٙم٦م ٓ يٕمدون ُمـ اعمنميملم ٕٟمف ٓ يٕمت٘مد اًمّمٜمؿ إهلً  يٕمدُّ اهلٜمدودُّ ُمنميًم٤م؛

يمذًمؽ، ٕهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون اًمالت واًمٕمزى وُمٜم٤مة وهٌؾ آهل٦م، سمؾ وؾم٤مئؾ ًمٚمت٘مرب إمم اهلل 

(٣)الزمر/  َّ ىل مل يك ىك مك لك اك  ُّٱويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: شمٕم٤ممم.

ئنس/ )َّخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱو
١٨). 

٤م هق ًمؽ، متٚمٙمف وُم٤م ، إٓ ذيٙمً ...ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ»وروى ُمًٚمؿ ذم شمٚمٌٞم٦م اعمنميملم: 

 (.443)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:.«ُمٚمؽ

، سمؾ يم٤مٟمقا قم٤ٌمد طم٘مٞم٘م٦م إصٜم٤مم اخلٛم٦ًم اعمٕمرووم٦م اًمتل يم٤من ىمقم ٟمقح يٕمٌدوهن٤م مل شمٙمـ آهل٦م

أؾمامء رضم٤مل ص٤محللم »، طمٞم٨م ىم٤مل: اًمٌخ٤مريصحٞمح ذًمؽ ذم اهلل اًمّم٤محللم. يمام ضم٤مء شمٍميح 

ُمـ ىمقم ٟمقح، ومٚمام هٚمٙمقا أوطمك اًمِمٞمٓم٤من إمم ىمقُمٝمؿ أن اٟمّمٌقا إمم جم٤مًمًٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا 

٤م وؾمٛمقه٤م سم٠مؾمامئٝمؿ، ومٗمٕمٚمقا، ومٚمؿ شمٕمٌد، طمتك إذا هٚمؽ أوًمئؽ وشمٜمًخ اًمٕمٚمؿ جيٚمًقن أٟمّم٤مسمً 

 (. 14رىمؿ:)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  .شقمٌدت

 جع  مظ حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱو
(١٩٤)األعراف/  َّ مع

يٕمٌدون جمًامت  وىِمس قمغم هذا أطمقال ُمـ اسمتكم هبذه اًمٌٚمٞم٦م ُمـ أهؾ هذا اًمزُم٤من، وم٢مهنؿ

 أو ىمٌقرهؿ ُمٕمت٘مديـ سم٠مهنؿ قم٤ٌمد اهلل اعم٘مرسمقن. ،أو صقرهؿ ،قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم

قمغم إؾم٤ٌمب شمٕمد ومقق  ُم٤موطم٤مصؾ اًمٙمالم أن اإلٟم٤ًمن ًمق ٟم٤مدى اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمقر

اقمت٘م٤مد أٟمف يٛمٚمؽ اًمتٍمف وأٟمف خمت٤مر رم إُمقر وأٟمف قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وقمغم اقمت٘م٤مد أٟمف ؾمٛمٞمع سمّمػم 

ا ُمـ اعمخٚمقىملم هبذا آقمت٘م٤مد ص٤مر قم٤ٌمدًة ًمذًمؽ ومٝمذا يٕمد قم٤ٌمدًة هلل شمٕم٤ممم، وًمق ٟم٤مدى أطمدً 

 اعمخٚمقق.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا سمٙمقٟمف ُمٕمت٘مدً  اًمٜمٝمل ُمـ ٟم٤مدى همػَم اهلل ودقم٤مه ومقق إؾم٤ٌمب ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٜمٝمك أؿمدَّ  

ُمع ي٘م٤مل: إٟمف ُمنمٌك أو يم٤مومٌر،  ٤م رم إُمقر،  ٟمٕمؿ قمٛمٚمف هذا حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ، ومالا وُمتٍمومً خمت٤مرً 

 .اجلزم سم٠من قمٛمٚمف هذا قمٛمؾ ذيمل  

ًمٙمـ ُمع ذًمؽ ٓ يٕمت٘مد أن اعمٜم٤مَدى يٛمٚمؽ  ،اهلل ُمـ سمٕمٞمد وًمق ىم٤مل أطمد سم٠مٟمف يٜم٤مدي همػمَ 

 . ىمٚمٜم٤م:ٞم٥م وأٟمف طم٤مض وؿم٤مهد )ؾمٛمٞمع سمّمػم(اًمتٍمف وأٟمف خمت٤مر رم إُمقر وأٟمف قم٤ممل اًمٖم

 ر ُمـ إٟم٤ًمن قم٤مىمؾ.تّمقَّ ه هذا قم٨ٌم وًمٖمق ٓ يُ ؤومٜمدا

ُمـ إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم  ٕم٤مٟم٦مواؾمتدل سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ضمقاز آؾمتاـشبفة اـثاكقة: 

 إهنؿ يًتٖمٞمثقن سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم:  :سم٤مٔي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م، وىم٤مًمقا

.(١٢٩طّ/ ) َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ
.(٨٥٥)اْللرة/  َّخس حس جس مخ جخ مح جح  ٹٱٹٱُّٱٱو

 َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من ٹٱٹٱُّٱٱو
.(٨٦انلجً/ )

 َّ  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱٱو
.(٨٨األُبياء/ )

ح سمف اسمـ يمثػم وهمػمه ُمـ  هذه أي٤مت شمتٕمٚمؼ سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،إن واجلواب:   يمام سَّ

ٱأي: قمٜمده  َّ هت مت ختُّأي: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  َّ حتُّٱي٘مقل شمٕم٤ممم: »سمـ يمثػم: ىم٤مل ا اعمٗمنيـ.

)شمٗمًػم اسمـ يمثػم، صمؿ ذيمر اسمـ يمثػم أي٤مت إرسمٕم٦م اعمذيمقرة. . َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج مثُّ

 (.44ـمف:

هـ( ذم شمٗمًػمه سمٕمد 112وىم٤مل أسمق حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مرـمٌل اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  

ومٝمذا يمثػم يدل قمغم ضمقاز اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ممـ ؿم٤مء اهلل »: اعمذيمقرة إرسمٕم٦م ذيمر أي٤مت

 (.)اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م، اًمٌ٘مرة: .«فوعمـ ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟم ،قمزو ضمؾ

اؾمتدل سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ضمقاز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مرواح اًمّم٤محللم سمام ىم٤مل اـشبفة اـثاـثة: 

ذم أصٜم٤مف سمٜمك آدم قمغم ومٕمؾ إرواح  وىمد شمقاشمرت اًمرؤي٤م»: «اًمروح»احل٤مومظ اسمـ ىمٞمؿ ذم يمت٤مسمف 

سمٕمد ُمقهت٤م ُم٤م ٓ شم٘مدر قمغم ُمثٚمف طم٤مل اشمّم٤مهل٤م سم٤مًمٌدن ُمـ هزيٛم٦م اجلٞمقش اًمٙمثػمة سم٤مًمقاطمد 

سمٙمر وُمٕمف أسمق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- اًمٜمٌل لرئويمؿ ىمد  ،وآصمٜملم واًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ وٟمحق ذًمؽ

 .، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(41ص )اًمروح،. «وقمٛمر ذم اًمٜمقم ىمد هزُم٧م أرواطمٝمؿ قم٤ًميمر اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اعمٜم٤مُم٤مت ًمٞم٧ًم سمحج٦م ذقمٞم٦م، ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمدٓئؾ  واجلواب طـفا:

٤ًٌم، ومتٕمٌػم هذه اًمرؤي٤م  اًم٘مٓمٕمٞم٦م، أي: أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م. أو ٟم٘مقل: اًمرؤي٤م حتت٤مج إمم اًمتٕمٌػم هم٤مًم

ر سم٤مًمٖمٚم٦ٌم يمام أن ؿمٛمقل سمريم٦م شمٕمٚمٞمامت اًمّمح٤مسم٦م ومتًٙمٝمؿ سم٤مًمديـ، واشم٤ٌمقمٝمؿ وطمٌٝمؿ ُمع اًمٕمًٙم

 اًمتٛمًؽ سم٤مًمديـ متثؾ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ذم اعمٜم٤مم.

وُمـ أٟمقاقمف ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ اعمقشمك، وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ، »وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ٟمٗمًف: 

وهذا أصؾ ذك اًمٕم٤ممل، وم٢من اعمٞم٧م ىمد اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف، وهق ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف  واًمتقضمف إًمٞمٝمؿ.

ًمف ىمْم٤مء طم٤مضمتف، أو ؾم٠مًمف أن يِمٗمع ًمف إمم اهلل ومٞمٝم٤م،  قمٛمـ اؾمتٖم٤مث سمف وؾم٠م٤م، ومْماًل ا وٓ ٟمٗمٕمً ضًّ 

 ، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت(.4/11)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم . «وهذا ُمـ ضمٝمٚمف سم٤مًمِم٤مومع واعمِمٗمقع ًمف قمٜمده

اؾمتدل سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ضمقاز آؾمتٛمداد ُمـ همػم اهلل شمٕم٤ممم سمام ذيمر  اـشبفة اـرابعة:

: اعمراُد سم٤معمدسمراِت إرواُح (٥انلازاعت/ ) َّ مب خب ُّٱٱسمٕمض اعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 اًمٗم٤موٚم٦م.

 و»: َّ مب خب ُّٱٱىم٤مل اًم٘م٤ميض صمٜم٤مء اهلل اًمٗم٤مين ومتل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
يمر ذم شم٤مويؾ هذه أي٦م وضمقه أظمر سمٜم٤مء قمغم اطمتامل اًمٕم٘مؾ ُمـ همػم ٟم٘مؾ ُمـ اًمًٚمػ، ىم٤مل ذُ 

اعمٗم٤مرىم٦م وم٢مهن٤م شمٜمزع ُمـ إسمدان ٟمزقًم٤م ؿمديًدا ُمـ  اًمٌٞمْم٤موي: هك صٗم٤مت ًمٚمٜمٗمقس اًمٗم٤موٚم٦م طم٤مل

ر اًم٘مدس طمتك ئ٤م طمٔماعمٚمٙمقت وشمًٌح ومٞمف وشمًتٌؼ ذمإهمراق اًمٜم٤مزع رم اًم٘مقس ومتٜمِمط إمم قم٤ممل 

، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمٞمدي٦م، سم٤ميمًت٤من. واٟمٔمر: شمٗمًػم 4/432)اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري  .شيّمػم ًمنمومٝم٤م وىمقهت٤م ُمـ اعمدسمرات

 اًمؽماث اًمٕمريب(. ، ط: دار إطمٞم٤مء/3اًمٌٞمْم٤موي 

، يمام قمغم اطمتامل اًمٕم٘مؾ ُمـ همػم ٟم٘مؾ ُمـ اًمًٚمػهذا اًمتٗمًػم ُمٌٜمل  واجلواب طـفا:

ش اعمدسمرات»ذم محؾ »ي٘مقل اًمٕمالُم٦م أًمقد: ىم٤مل اًم٘م٤ميض صمٜم٤مء اهلل اًمٗم٤مين ومتل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. و

الً يمام قمغم اًمٜمجقم إهي٤مم صح٦م ُم٤م يزقمٛمف أهؾ إطمٙم٤مم وضمٝمٚم٦م اعمٜمجٛملم وهق سم٤مـمؾ قم٘ماًل وٟم٘م

، ويمذا ذم محٚمٝم٤م قمغم اًمٜمٗمقس اًمٗم٤موٚم٦م اعمٗم٤مرىم٦م إهي٤مم صح٦م ُم٤م يزقمٛمف  أووحٜم٤م ذًمؽ ومٞمام شم٘مدم

يمثػم ُمـ ؾمخٗم٦م اًمٕم٘مقل ُمـ أن إوًمٞم٤مء يتٍمومقن سمٕمد ووم٤مهتؿ سمٜمحق ؿمٗم٤مء اعمريض وإٟم٘م٤مذ 

اًمٖمريؼ واًمٜمٍم قمغم إقمداء وهمػم ذًمؽ مم٤م يٙمقن ذم قم٤ممل اًمٙمقن واًمٗم٤ًمد قمغم ُمٕمٜمك أن اهلل 

، وإن يم٤من  ، واًمٙمؾ ضمٝمؾ مم ومقض إًمٞمٝمؿ ذًمؽ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمص ذًمؽ سمخٛم٦ًم ُمـ إوًمٞم٤مءشمٕم٤م

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.4/ )روح اعمٕم٤ميناًمث٤مين أؿمد ضمٝماًل. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   24   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمغم قمغم أٟمف جيقز آؾمتٛمداد ُمـ همػم اهلل شمٕم٤ممم اؾمتدل سمٕمض اًمٜم٤مس : اـشبفة اخلامسة

وًمٙمـ ٟمٓمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اًمّمٚمح٤مء، يمام  ،ق اًمٗم٤مقمؾقمغم ُمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم هؾمٌٞمؾ اعمج٤مز اًمٕم٘مكم 

 اًمِم٤مقمر: ىم٤ملجيقز ٟم٦ًٌم إؿمٞم٤مء إمم همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

 وأومٜمك اًمٙمٌػمَ  أؿم٤مب اًمّمٖمػمَ 

 

 اًمٕمٌم يمر اًمٖمداة و ُمرُّ  ۞

 ومٛمرُّ اًمزُم٤من ؾم٥ٌم زُم٤مين ًمٚمٛمِمٞم٥م واًمٗمٜم٤مء. 

 :ُمـ وضمٝملم واجلواب طـفا:

قمؾ اعمج٤مزي ذم اعمج٤مز اًمٕم٘مكم، ومٛمثال ٓسمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘مل واًمٗم٤م -4

طملم ٟمٜم٥ًم إؿمٞم٤مء إمم اًمزُم٤من وم٢من اًمزُم٤من ؾم٥ٌم أو فمرف فم٤مهر ًمألؿمٞم٤مء، وأُم٤م اًمقزم 

 ومٞمٝم٤م. وذًمؽ يدظمؾ حت٧م واًمّم٤مًمح اعمتقرم اًمذي ٟمٜم٥ًم إًمٞمف اًمٜمٕمٛم٦م ومال دظمؾ ًمف أصاًل 

 ًٌ  ٤م؛ وم٢مٟمف يدظمؾ ومٞمام هق ومقق إؾم٤ٌمب.إؾم٤ٌمب، وأُم٤م آؾمتٛمداد ُمـ اًمقزم همٞم

-  ً٤م همػم خمت٤مر، وأُم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٞمٕمتؼمون إوًمٞم٤مء أن اًمٜم٤مس يٕمتؼمون اًمزُم٤من فمروم

ُم٤مٟمحلم وُمٕمٓملم هلؿ، وهق سم٤مـمؾ.
اعم١مُمـ سم٤مهلل  وم٠مٟم٧ٌم اًمرسمٞمع اًمٌ٘مؾ، ٓ يٕمتؼم ،طم٘مٞم٘متف اًمٓمالب واعمج٤مز اًمٕم٘مكم ٓ خيٗمك قمغم

أو:  ،شلٜمٞمتٚمح٤مء ىمد طم٘مؼ أُمإن ومالٟم٤م ُمـ اًمّم»٤م، وأُم٤م اًمذيـ ي٘مقًمقن:  طم٘مٞم٘مٞمًّ اًمرسمٞمع وم٤مقماًل  شمٕم٤ممم

اًمٗم٤مرق. ُمع٤م، وٓ خيٗمك ظمٓمقرشمف، إًذا هق ىمٞم٤مس هًٌ اووم٢مهنؿ يٕمتؼموٟمف ش ارزىمٜمل وًمدً »
سم٘مّم٦م اسمـ اعم٘مرئ اًمتل قمغم ضمقاز آؾمتٕم٤مٟم٦م اؾمتدل سمٕمض اًمٜم٤مس  ة:اـشبفة اـسا س

: وروي قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب قمكم، ىم٤مل»، ىم٤مل اًمذهٌل: «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»ذيمره٤م اًمذهٌل ذم 

يم٤من اسمـ اعم٘مرئ ي٘مقل: يمٜم٧م أٟم٤م واًمٓمؼماين، وأسمق اًمِمٞمخ سم٤معمديٜم٦م، ومْم٤مق سمٜم٤م اًمقىم٧م، ومقاصٚمٜم٤م 

ذًمؽ اًمٞمقم، ومٚمام يم٤من وىم٧م اًمٕمِم٤مء طميت اًم٘مؼم، وىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل اجلقع، وم٘م٤مل زم 

اًمٓمؼماين: اضمٚمس، وم٢مُم٤م أن يٙمقن اًمرزق أو اعمقت. وم٘مٛم٧م أٟم٤م وأسمق اًمِمٞمخ، ومحي اًم٤ٌمب 

، وم٢مذا ُمٕمف همالُم٤من سم٘مٗمتلم ومٞمٝمام رء يمثػم، وىم٤مل: ؿمٙمقمتقين إمم اًمٜمٌل صغم قمٚمقي، ومٗمتحٜم٤م ًمف

، ط: 41/1-14)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .«اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ رأيتف ذم اًمٜمقم، وم٠مُمرين سمحٛمؾ رء إًمٞمٙمؿ

 (.، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1/4اًمرؾم٤مًم٦م. شمذيمرة احلٗم٤مظ 

( هذه اًم٘مّم٦م قمـ أيب سمٙمر سمـ أيب قمكم 213ذيمر اًمٕمالُم٦م اًمذهٌل )م:واب طـفا: جلوا

 . «روي»سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض، سم٘مقًمف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾمػم أقمالم »هـ، يمام ذم  144قمكم اًمذيمقاين شمقرم ؾمٜم٦م  أيب ٓمع، أسمق سمٙمر سمـ٘موإؾمٜم٤مده ُمٜم

 ؾمٜم٦م. 1، وسمٞمٜمٝمام 121د ؾمٜم٦م ًماًمذهٌل واًمٕمالُم٦م ، و42/111 «اًمٜمٌالء

دود قمغم ىم٤مئٚمف إن صح قمٜمف هذا ُمر»وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمٚمٞمف: 

)شمٕمٚمٞم٘م٤مت  .«ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ، أٟمف ٓ يًتٖم٤مث إٓ سم٤مهلل، وٓ ي٠ًمل أطمد ؾمقاه

 (.41/14اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط قمغم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 :اـغائبعحؽم كدا  ادسلـة اـرابعة: 

وـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ  وإوًمٞم٤مء اًمٙمرام، صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٓ جيقز ٟمداء اًمرؾمقل

ُمـ ىمري٥م أو ُمـ سمٕمٞمد، وُمـ يٕمت٘مد ُمـ اًمٕمٚمامء ؾمامع إُمقات ُمـ ىمري٥م ومال يٕمت٘مدون ؾمامع 

 زثٱُّٱٱيمؾ ٟمداء وـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ، ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٕمت٘مدوا ذًمؽ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 زن  ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 (فاطر) َّ ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من

روي قمـ أيب ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام،  :اـشبفة األوغ

وم٘م٤مم  ،ي٤م حمٛمداه»ومخدرت رضمٚمف، ومجٚمس، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: اذيمر أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ. وم٘م٤مل: 

. وطمرف ي٤م ُمقضمقد ذم سمٕمض اًمٜمًخ وٓ يقضمد ذم سمٕمْمٝم٤م. اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م 413)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ٓسمـ اًمًٜمل، رىمؿ:ش.ومٛمِمك

 ، ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين.4، ص«اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م»غم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين قم

ضمؾ قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس، ضمؾ رَ وقمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ظمدرت رِ 

. وم٘م٤مل: حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومذه٥م «اذيمر أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ »وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

 (414)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ٓسمـ اًمًٜمل، رىمؿ:ظمدره.

شمٙمقن ُم٤م ومقق ٟمداء همػم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمٞمد ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ذم أُمقر قز  ذيمر أٟمف جيوم٤مؾمتدًمقا سمام

ضمؾ وقمقده٤م إمم طم٤مهل٤م سمٜمداء اإلٟم٤ًمن إ ؾم٤ٌمب، يمام قمٚمؿ ُمـ اًمروايتلم اعمذيمقرشملم ؾمٙمقن اًمر 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سمٕمٞمد.سمٜمداء ف ت رضمٚمُ راًمذي ظمد

  واجلواب:

اًمًٜمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل، قمـ أيب  اسمـ ف٠مظمرضمأُم٤م احلدي٨م إول: وم

 (.11/1)ُمٞمزان آقمتدال . وأسمق ؿمٕم٦ٌم ُمؽموك، يمام ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل.ؿمٕم٦ٌم

واهلٞمثؿ سمـ طمٜمش جمٝمقل،  .قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اهلٞمثؿ سمـ طمٜمشاسمـ اًمًٜمل  صمؿ أظمرضمف  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (.4/33) «اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م»يمام ذم 

 .دمه٤م قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمدوأظمرضمف اسمـ اجلٕمد، واًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤م

 (.411دب اعمٗمرد، رىمؿ:. ا14ٕد، رىمؿ:ُمًٜمد اسمـ اجلٕم. 42، و413 )قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ٓسمـ اًمًٜمل، رىمؿ:

)شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم، رواي٦م اًمدوري .وم٘م٤مل: ٓ أدري، اسمـ ُمٕملمقمٜمف ؾمئؾ  ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد

 .٘مؾ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م شمقصمٞم٘مف قمـ اًمٜم٤ًمئل، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وٟم(4/411

، ومم٤م يدل قمغم ذم آظمر قمٛمره وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ُمدًمس، وىمد قمٜمٕمٜمف. وىمد اظمتٚمط

ـمف ذم هذا احلدي٨م أٟمف رواه شم٤مرة قمـ أيب ؿمٕم٦ٌم، وشم٤مرة قمـ اهلٞمثؿ سمـ طمٜمش، وشم٤مرة قمـ التظما

 احلدي٨م. يْمٖمػقمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد. وهذا اوٓمراب 

: وم٠مظمرضمف اسمـ اًمًٜمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ وأُم٤م اخلؼم اًمث٤مين

 (414)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ٓسمـ اًمًٜمل، رىمؿ:قمثامن سمـ ظمٞمثؿ، قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ريض اهلل قمٜمٝمام.

 وهمٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع.

ذح » شمٕم٤ممم ذم ىم٤مل اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل رمحف اهللًمٚمخدر.  هذا دواء دمريب  : ٟم٘مقل أيًْم٤مو

ظمدرت » ،«قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»أصمر اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام رواه اسمـ اًمًٜمل ذم » «/اًمِمٗم٤مء

أص٤مهب٤م ظمدر، وهق أُمر يٕمؽمي اًمرضمؾ عم٤م يّمٞم٥م اًمٕمّم٥م، ومٞمٛمٜمع ُمـ حتريٙمٝم٤م  :أي «رضمٚمف

س اذيمر أطم٥م اًمٜم٤م»٤م، أو ُم٘مدُم٤مشمف. وم٘مٞمؾ ًمف: ٤م، ٕٟمف ًمق اُمتد يم٤من وم٤مجلً سمًٝمقًم٦م، ويزول هيٕمً 

ـ أص٤مسمف إذا ذيمر حمٌقسمف زال سمًٝمقًم٦م، ٕٟمف سمٛمنشمف ؛ ٕن اًمٜم٤مس ضمرسمقا ذم اخلدران ُمَ «إًمٞمؽ

يٕمٜمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٕٟمف  «ومّم٤مح ي٤م حمٛمداه» ،ومٞمٜمدومع اخلدر ،شمٜمتٕمش احلرارة اًمٖمريزي٦م

اُمتدت ًمزوال ظمدره٤م، وهذا  :أي «وم٤مٟمتنمت رضمٚمف» ،أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمف، وإمم يمؾ ُم١مُمـ

 (1/1)ذح اًمِمٗم٤م، ًمٚمٕمالُم٦م أمحد ؿمٝم٤مب اًمديـ اخلٗم٤مضمل  .«ضمرسمقه ي٘متيض صح٦م ُم٤م

ضمؾ قمالج  قمٜمد مخقد اًمر  حلْمقره ذم اًم٘مٚم٥م وإلفمٝم٤مر اعمح٦ٌم وم٤مؾمتٗمٞمد سم٠من ٟمداء اعمحٌقب 

  ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م وآؾمتٛمداد.٤مينٟمٗمً

وىم٤مًمقا: ووضمٝمف أن اإلٟم٤ًمن إذا ذيمر حمٌقسمف ٟمِم٠م سمذًمؽ ٟمِم٤مط وطمرارة ذم ضمًده، ومٌدا 

 اًمدم اعمٜمجٛمد جيري ويني رم اًمٕمروق، وشم٥ًٌم ذم زوال اخلٛمقد وطمّمقل اًمًٙمقن.

 .ىمٌؾ اإلؾمالمذم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ٤م وهذا اًمدواء اًمتجريب ًمٚمخدر يم٤من ُمٕمروومً 

ىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ يزيد سمـ  »أظمرج اسمـ اًمًٜمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: 

 قمٌداعمٚمؽ ذم طم٤ٌمسم٦م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤ًٌّمُأصَمٜم ل َُمْٖمَرًُم٤م يَمٚمًِٗم٤م 
 حُمِ

 

 إَِذا ظَمِدَرْت ًَمُف ِرضْمٌؾ َدقَم٤مكِ  ۞

 وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر احلزاُمل: أهؾ اعمديٜم٦م يٕمجٌقن ُمـ طمًـ سمٞم٧م أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م: 

طََم٤ميِلَم ِرضْمُٚمفُ  ْٕ ُدُر ذِم سَمْٕمِض ا  َوخَتْ

 

 وَم٢مِْن مَلْ َيُ٘مْؾ َي٤م قُمت٥ُْم مَلْ َيْذَه٥ِم اخْلََدرُ  ۞

زي٤مد، قمـ صدىم٦م سمـ يزيد اجلٝمٜمل، قمـ أيب سمٙمر اهلذزم وىم٤مل اسمـ اًمًٜمل: روى حمٛمد سمـ 

 ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم حمٛمد سمـ ؾمػميـ وىمد ظمدرت رضماله، ومٜم٘مٕمٝمام ذم اعم٤مء وهق ي٘مقل:

ْرُت ىَمْقهَل٤َم  إَِذا ظَمِدَرْت ِرضْمكِم شَمَذيمَّ

 

سْمٜمِل سم٤ِمؾْمِٛمَٝم٤م َوَدقَمْقُت  ۞ ِٓ  وَمٜم٤َمَدْي٧ُم 

تِل ًَمْق َأنَّ َٟمْٗمِز شُمٓمِٞمُٕمٜمِ    لَدقَمْقُت اًمَّ

 

ًَْمَ٘مْٞم٧ُم َٟمْٗمِز َٟمْحَقَه٤م وَمَ٘مَْمٞم٧ُْم  ۞ َٕ 

وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمٙمر، شمٜمِمد ُمثؾ هذا اًمِمٕمر؟ وم٘م٤مل: ي٤م ًُمَٙمُع! وهؾ هق إٓ يمالم طمًٜمُف  

ـِ اًمٙمالم، وىمٌٞمُحف يم٘مٌٞمحف  (424)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ٓسمـ اًمًٜمل، رىمؿ:.«يمَحً

 وىم٤مل مجٞمُؾ سمثٞمٜم٦َم:

ٌة طملم َٟمْٚمَتِ٘مل  وم٠مٟم٧ِم ًمَٕمْٞمٜمِْل ىُمرَّ

 

 وِذيْمُرِك َيِمِٗمْٞمٜمل إذا ظَمَدرْت رضمكم ۞

 (1)خمت٤مرات ُمـ ديقان مجٞمؾ سمثٞمٜم٦م، ص 

ُمـ اؾمتٖم٤مصمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم، أومٞم٘م٤مل: إن ه١مٓء  اوضم٤مءت إؿمٕم٤مر هبذا يمثػمً 

 ؟!!حمٌقهبؿ وحمٌقسم٤مهتؿ

، شادعُ »، وًمٞمس شاذيمر»هق ش اذيمر أطم٥م اًمٜم٤مس»أن اًمٚمٗمظ ذم ىمقًمف  :اجلواب  اـثاينو

 جمرد اًمذيمر، ٓ اًمدقم٤مء واًمٜمداء.ش اذيمر»وُمٕمٜمك 

صغم اهلل قمٚمٞمف  قمٛمر هذا مل يٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمداء وآؾمتٖم٤مصم٦م ُمـ اًمٜمٌلومٕمٚمؿ أن ىمقل اسمـ 

 يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٕم٤مجل٦م، يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف. سمؾ، وؾمٚمؿ

ٟم٤مدى يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وصٚمح٤مء إُم٦م رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  اـشبفة اـثاكقة:

ذم أؿمٕم٤مرهؿ ُمـ سمٕمٞمد، وهذا يدل قمغم ضمقاز ٟمداء اًمٜمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمػمه ُمـ وؾمٚمؿ 

 اًمّم٤محللم ُمـ اًمٌٕمٞمد.

 ٕهمراض ؿمتك: ي٠ميت اًمٜمداءواجلواب طـفا: 

ذم اًم٘مٚم٥م، أو ًمإلقمراب قمـ احل٥م واعمقدة. وهذا ُمٕمت٤مد ذم يمالم  إمم احل٤مض ٜمداءاًم -4

ذم يمؾ ُمٙم٤من؛ سمؾ ىمد يٙمقن ٤م ـمٚم٥م احل٤مضم٦م هبٓ ي٘مّمد ش اًمٞم٤مء»اًمٜم٤مس، وٓ خيٗمك قمغم أطمد أن 

ذم اًم٘مٚم٥م، يمام ًمق ىم٤مل اعمت٠ممل: ي٤م أُمل،  ـاًمٖمرض ُمٜمف اإلقمراب قمـ احل٥م واعمقدة، أو ٟمداء ُم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ومٚمٞمس اًم٘مّمد ُمٜمف اًمٜمداء؛ سمؾ اإلقمراب قمـ اعمقدة، وجيري قمٜمد اًمِمٕمراء أُمث٤مل هذا اًمٜمداء:

 َأي٤م ُمٜمْزًَمتَل َُملٍّ ؾمالم قمٚمٞمٙمام

 

ـُ اًمالئل  ۞  ُمْملم رواضمعُ هؾ إزُم

 وهؾ يرضمع اًمتًٚمٞمَؿ أو يٙمِمػ اًمٕمٛمك 

 

 صمالث إصم٤مذم واًمرؾمقُم اًمٌالىمع ۞

 هـ(442؛واؾمؿ ذي اًمرُم٦م: همٞمالن سمـ قم٘م٦ٌم اعمتقرم قم٤مم 23)ديقان ذي اًمرُم٦م، ص 

 وضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت٥م سم٤مظمتالف يًػم:

 أي٤م ُمٜمْزمَم ؾمٚمٛمك ؾمالم قمٚمٞمٙمام

 

ـُ اًمالئل ُمْملم رواضمعُ  ۞  هؾ إزُم

 هـ(411الهم٦م ًمٚمٕمالُم٦م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك اهل٤مؿمٛمل اعمتقرم )ضمقاهر اًمٌ 

خيٗمك أٟمف ًمٞمس اعم٘مّمقد إؾمامقمٝمام؛ سمؾ اإلقمراب  ظمرسملم، وُٓمٜمزًملم ظم٤مـم٥م ومٞمف اًمِم٤مقمر 

 قمـ احل٥م واعمقدة.

( ظمٓم٤مب 4اًمّمالة: اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف: ومٝمق )شمِمٝمد وٟم٘مقل ذم 

. خلٓم٤مب اهلل ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( أو طمٙم٤مي٦م ىمّم٦م اعمٕمراجهق طم٤مض ذم اًم٘مٚم٥م. ) ـعم

قمغم  :( أو آقمت٘م٤مد سم٠من اعمالئٙم٦م يٌٚمٖمقن هذا اًمًالم اًمرؾمقَل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أي1)

 ؾمٌٞمؾ اإلٟمِم٤مء.

ُمـ سمٕمٞمد ذم ش ي٤م» ًمٗمٔم٦م وًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُم٤م ٓ حيَم ُمـ اًم٘مّم٤مئد ضم٤مء ومٞمف إـمالق

وؾمٚمؿ، وًمٞمس اًم٘مّمد ظمٓم٤مسمف، وُمـ هذه اًم٘مّم٤مئد ُم٤م رصمك هب٤م  طمؼ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف

اًمّمح٤مسم٦م إضمالء ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ووم٤مشمف. وٟمٙمتٗمل سمٛمث٤مل 

 واطمد، وهق ُم٤م رصم٧م سمف صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 أٓ ي٤م رؾمقل اهلل يمٜم٧م رضم٤مءٟم٤م

 

ا ومل شمؽ ضم٤مومٞم٤م ۞  ويمٜم٧َم سمٜم٤م سمرًّ

ٟمحق قمنمة أسمٞم٤مت، ظم٤مـم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقهل٤م: يمٜم٧َم رطمٞمام،  

 ًمَٞمٌِؽ قمٚمٞمَؽ اًمٞمقَم، قمٚمٞمَؽ ُمـ اهلل اًمًالم إمم آظمره.

 :اـغائبعيف حؽم كدا   ؽتاوى أهل اـعؾم

سمٜم٤م أن ٟمًقق ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم  يٜمٌٖملسمٕمد هد أُمثٚم٦م قمغم اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م اخلٓم٤مب و

( ٓ ٦4م، اًمتل شمٌلم أن ىم٤مرئ أُمث٤مل هذه إسمٞم٤مت إذا يم٤من يٕمت٘مد أٟمف )ظمّمقص هذه اعم٠ًمًم

يًتٓمٞمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو همػمه ُمـ إوًمٞم٤مء سمدورهؿ يمِمػ ُمِمٙمٚم٦م؛ سمؾ هؿ ذم 

( وٓ يٕمت٘مد طمْمقر إٟمٌٞم٤مء واًمّمٚمح٤مء وُمِم٤مهدهتؿ، ومال طمرج قمٚمٞمف طم٤مضم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم. )



َ قيدةَ الع َ شرحَ   21   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .ي٘مرأ وم٤ًمد قم٘مٞمدهتؿ ومال اًمٜم٤مس ف قمغم قم٤مُم٦مأن ي٘مرأ هذه إسمٞم٤مت، إٓ إذا ظم٤م

قمغم قم٘مٞمدة قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ش ي٤م حمٛمد»هق اًمٜمداء سمـ  اعمحٔمقر»ي٘مقل اعمٗمتل ومريد رمحف اهلل:  -4

٤م: ومت٤موى حمٛمقدي٦م ؛ اٟمٔمر أيًْم 4/24)ومت٤موى ومريدي٦م ش.، ٓ حمض اًمٜمداء وىمدرةً واقمت٘م٤مد اًمتًٚمط اًمٖمٞمٌل قمٚماًم 

4/111-12) 

-  ُم٤م أيمثر اعمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة ذم إؿمٕم٤مر، » ٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: شم٘مل طمحمٛمد ي٘مقل اعمٗمتل

ر واجل٤ٌمل وٟمحقمه٤م. وهذا ٤موىمد خي٤مـم٥م اًمِم٤مقمر أؿمٞم٤مء ٓ شمًتٓمٞمع اًمًامع واإلضم٤مسم٦م، ُمٜمٝم٤م: اًمٌح

اخلٓم٤مب ختٞمٞمكم، ٓ طم٘مٞم٘مل؛ وم٢مذا ظم٤مـم٥م اعمرء همػم اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذا إؾمٚمقب، وٓ يٕمت٘مد أٟمف 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمٞمؾ، ومال سم٠مس  ا واؾمتٕم٤مرةً ؾ خي٤مـم٥م جم٤مزً ؛ سمأو يٕملم يم٤مؿمػ اًمي واًمٌٚمقى

(4/1-11)ومت٤موى قمثامٟمٞم٦م ش.سمٛمثؾ هذه إسمٞم٤مت؛ أُم٤م إذا ىم٤مل ذًمؽ ُمع وم٤ًمد قم٘مٞمدشمف ومحرام

يٜمٝمك قمٜمف إذا يم٤من سم٢مرادة »ي٘مقل طمٙمٞمؿ إُم٦م اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي:  -1

سمدون هذا آقمت٘م٤مد سم٠من يم٤من آؾمتٕم٤مٟم٦م وآؾمتٖم٤مصم٦م أو قمغم اقمت٘م٤مد طمْمقره وُمِم٤مهدشمف، وأُم٤م 

ا ومٞم١مذن سمف. وسمام أن اًمٖمرض ُمـ إٟمِم٤مد إؿمٕم٤مر هق جمرد اًمِمقق وآؾمتٚمذاذ، ٤م واؾمتٚمذاذً ؿمقىمً 

)إُمداد اًمٗمت٤موى ش.ومتقؾمٕمقا ذم اًمٜم٘مؾ، وأُم٤م إذا طمّمؾ ظمالف ذًمؽ ذم ُمٙم٤من، ومٞمج٥م اعمٜمع قمٜمف

/13)

اعمٕمٚمقم سمداه٦ًم أن ُمـ »ي٘مقل وم٘مٞمف اًمٜمٗمس اًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل رمحف اهلل:  -1

اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمٞمد ذك طم٘مٞم٘مل؛ سمحٞم٨م يٕمت٘مد أٟمف قم٤ممل وؾم٤مُمع سم٤مٓؾمت٘مالل، وإٓ همػم ٟمداء 

( أو يٜمٙمِمػ ًمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. ( يٕمت٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمٓمٚمٕمف قمٚمٞمف. )٤4م، ُمثال: )ومٚمٞمس ذيمً 

( 1غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. )( أو يٌٚمٖمف اعمالئٙم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، يمام ورد ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ص1)
( أو ًمٌٞم٤من طم٤مًمف ُمـ اًمتحن واحلرُم٤من، وم٢من أو ي٘مقل ذًمؽ ص٤مدرا قمـ جمرد احل٥م واعمقدة. )

يمٚمامت اخلٓم٤مب وٓ ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م اإلؾمامع قمغم اإلـمالق، وٓ  يًتخدم ومٞمٝم٤مهذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت 

 ذاهت٤م يٕمت٘مد ذًمؽ. وُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ورد قمـ إوًمٞم٤مء ُمـ اعمٜم٤مضم٤مة وإؿمٕم٤مر، ومٚمٞم٧ًم ذم

ذم اعمج٤مًمس اًمٕم٤مُم٦م ًمٙمقهن٤م ُمقمه٦م، ظمِمٞم٦م أن دمٚم٥م قمغم  ىمراءهت٤م، ٟمٕمؿ يٙمره ٤م، وٓ ُمٕمّمٞم٦مً ذيمً 

، وٓ ُمٓمٚمً٘م٤م ا، وهل ُمقمه٦م ذم ذاهت٤م يمذًمؽ. ومال يٛمٜمع ىمراءة أُمث٤مل هذه إؿمٕم٤مراًمٕم٤مُم٦م ضرً 

.(41-4)ومت٤موى رؿمٞمدي٦م، ص  ش.ٕمؽمض قمغم ؿم٤مقمره٤مي

- مج٤مقم٦م إؿم٤مقم٦م اًمًٜم٦م واًمتقطمٞمد هق ُمـ أيم٤مسمر و -ؿمٛمس اًمديـ اًم٘م٤ميض ي٘مقل اًمِمٞمخ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمٚم٧م: هق ُمـ ىمٌٞمؾ ٟمّم٥م اًمٕملم ش: اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف: »-ذم سم٤ميمًت٤من

اًمذي يتخٞمؾ اعمتٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ خي٤مـم٥م هق يم٠مٟمف سمٛمرآى ُمٜمف وُمًٛمع، وٓ يٕمت٘مد أٟمف يٕمٚمؿ ويًٛمع. 

 يمام ىم٤مل ىم٤مئؾ:

 أٓ ي٤مرؾمقل اهلل يمٜم٧م رضم٤مءٟم٤م

 

 ٜم٤م سمرا ومل شمؽ ضم٤مومٞم٤مويمٜم٧م سم ۞

 (11)إهل٤مم اًم٤ٌمري، ص  

وهبذا اًمتٗمّمٞمؾ يتٌلم طم٤مل أُمث٤مهل٤م ُمـ إؿمٕم٤مر، وُمٜمٝم٤م اًم٘مّمٞمدة اًمِمٝمػمة ًمٚمٛمال ضم٤مُمل 

ومْم٤مئؾ »رمحف اهلل، اًمتل يم٤مٟم٧م شمتغم قمغم جمٚمس اًمِمٞمخ زيمري٤م رمحف اهلل، وأورده٤م اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف 

 وسمٞمتف إول هق:ش. إقمامل

 ملزوجہمری ربآدمن اجِن اع

 

۞  

َ
ّ

 رتمح ای روسل اہلل رتح

ًمٗمراىمؽ..، شمرطمؿ ي٤م رؾمقل اهلل شمرطمؿ. أي أين أمتٜمل أن خترج أرواح اًمٜم٤مس يٙم٤مد  :)أي 

. ومٝمذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٛمٜمل ًمٚمزي٤مرة قمٜمد رووتؽ وىمؼمك أراك ومؽمطمؿ سم٤مًمزي٤مرة وم٢مين طم٤مض قمٜمد

.اًم٘مؼم اًمنميػ(
)اًمتل ضم٤مءت ذم ىمّم٤مئد  ٕم٤مممشم وىمس قمٚمٞمف أسمٞم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي رمحف اهلل

 ىم٤مؾمٛمل(، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف:

ے ركم ادمحی ہك ریتے وسا  دمد رك ا

 

 ںیہن ےہ  اقمس ےب سب اك وكیئ احیم اكر ۞

 .)ٟمًٍما أهي٤م اًمٙمرم إمحدي، ومٚمٞمس ًم٘م٤مؾمؿ اًم٤ٌمئس ٟم٤مس ؾمقاك( 

اعمراد سم٤مًمٙمرم إمحدي: ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، واعمٕمٜمك: )أيتٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م 

 (.وٓ يٜمٗمٕمٜمل رء ؾمقى زي٤مرشمؽ ٕمحدي٦م، اٟمٍميٜمل، وم٠مٟم٤م راضمل اًمِمٗم٤مقم٦م،ا

شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل، واًمِمٞمخ ُمٔمٝمر –وىم٤مل اًمِمٞمخ طمًلم قمكم 

هذا وأُمث٤مًمف ٟمداء ش ي٤م حمٛمد، ي٤م ٟمٌل اهلل»ىمقًمف: »ذم إيْم٤مح ذًمؽ:  -شمٕم٤ممم اًمٜم٤مٟمقشمقي رمحٝمام اهلل

اًمًالم »خ٤مـم٥م اعمِمٝمقد سم٤مًم٘مٚم٥م، يمام ي٘مقل اعمّمكم: يٓمٚم٥م سمف اؾمتحْم٤مر اعمٜم٤مدى ذم اًم٘مٚم٥م، ومٞم

ا خي٤مـم٥م ُمـ يتّمقره ذم ، واإلٟم٤ًمن يٗمٕمؾ ُمثؾ هذا يمثػمً شقمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 اٟمتٝمك.ش. ٟمٗمًف، وإن مل يٙمـ ذم اخل٤مرج ُمـ يًٛمع اخلٓم٤مب

، ٟم٘مال قمـ هم٤مي٦م 112)سمٚمٖم٦م احلػمان ذم رسمط آي٤مت اًم٘مرآن، ص  .هلذا اعمٓمٚم٥م صمؿ ؾم٤مق اًمِمٞمخ ؿمقاهد قمديدة

 (/111إُم٤مين 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   23   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادسلـة اخلامسة: هل جيوز االستغاثة واالستعاكة بغر اهلل طـد اـشاؽعقة 

 ؽقام ال يؼدر طؾقه إال اهلل تعاغ:

اقمٚمؿ أن هذه اعم٠ًمًم٦م ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سمٌمء ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف، وهلذا ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمرُمكم ىمٌؾ 

)ومت٤موى اًمرُمكم، ش.ك ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سمٌمء ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مفهذه ُم٤ًمئؾ ؿمت»أن يذيمر ُم٠ًمًم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.111ص

هطمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم يمت٥م اعمت٘مدُملم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٚمؿ ٟمجد ومٞمٝم٤م ضمقاز آؾمتٖم٤مصم٦م ُمـ همػم اهلل 

ومٞمام هق ومقق إؾم٤ٌمب، ويمذًمؽ مل ٟمجده ذم يمت٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأصح٤مب 

ز ُمذهٌف طمتك هـ( 21اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل )م: اًم٘مرن اًمث٤مُمـ، وضمقَّ

قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل سمٛمٕمٜمك اًمتقؾمؾ، وآؾمتِمٗم٤مع  سم٤مًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آؾمتٖم٤مصم٦مَ 

اقمٚمؿ أٟمف جيقز وحيًـ »، طمٞم٨م ىم٤مل: شؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم إٟم٤مم»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمت٤مسمف 

ٖم٤مصم٦م واًمتِمٗمع سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وضمقاز ذًمؽ اًمتقؾمؾ وآؾمت

اعمٕمرووم٦م ُمـ ومٕمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وؾمػم اًمًٚمػ  ،وطمًٜمف ُمـ إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م ًمٙمؾ ذي ديـ

، ط: دائرة اعمٕم٤مرف 41)ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم إٟم٤مم، ص .«اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء واًمٕمقام ُمـ اعمًٚمٛملم

 امٟمٞم٦م، اهلٜمد(.اًمٕمث

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أي:  اهلل سم٤مًمٜمٌلُمـ  آؾمتٖم٤مصم٦مَ سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦ِم اًمًٌٙمل ي٘مّمد واًمٕمالُم٦م 

وًمًٜم٤م ذم ذًمؽ ؾم٤مئٚملم »: اعمذيمقرة سمٕمد اًمٕم٤ٌمرةاًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م ىم٤مل 

طمده ٓ ذيؽ ًمف، همػم اهلل شمٕم٤ممم وٓ داقملم إٓ إي٤مه، وم٤معمًئقل ذم هذه اًمدقمقات يمٚمٝم٤م هق اهلل و

٤م وٓ ؾم١مال همػم اهلل، يمذًمؽ اًم١ًمال سم٤مًمٜمٌل صغم واعمًئقل سمف خمتٚمػ، ومل يقضم٥م ذًمؽ إذايمً 

)ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم .«اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ؾم١مآ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمؾ ؾم١مال هلل سمف

 ، ط: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد(.411إٟم٤مم، ص

ومذًمؽ ضم٤مئز؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم يًٛمع  ٜمد ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقموأُم٤م آؾمتِمٗم٤مع 

قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء، ومٞمجقز آؾمتِمٗم٤مع وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ  ٟمٌٞمَّف قمٜمد ىمرب اًم٘مؼم اًمنميػ

 ةاًمدر» ذم ٜم٤م صح٦م اًمتقؾمؾ واًمِمٗم٤مقم٦م وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اًم٘مري٥م ُمٗمّماًل اًم٘مري٥م، وىمد سمٞمَّ 

 ش.اًمٗمردة ذح ىمّمٞمدة اًمؼمدة

 شمٗمًػمه : ىم٤مل اعمٗمتل حمٛمد ؿمٗمٞمع ذماعمٗمتل اًمٕم٤مم ًم٤ٌميمًت٤من ؾم٤مسمً٘م٤م قم٤ٌمرةهٝمٜم٤م  ذيمروٟم

 خت حت جت  هب مب خب حب جب  ُّٱ حت٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م:ش ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   24   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذم طمؼ هذه أي٦م وإن وردت : (٦٤)اىنصاء/  َّ مح جح مج حج  مث هت مت

ٚمؿ اعمٜم٤موم٘ملم، وًمٙمـ يًتٜمٌط ُمـ قمٛمقُمف اًم٘م٤مقمدة: سم٠من ُمـ طمي قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

ودقم٤م ًمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمٖمٗمرة، ومٞمٖمٗمر ًمف. ويمام حيي قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 (./14)ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن وؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف، يمذًمؽ سمٕمد ووم٤مشمف قمٜمد رووتف. 

٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء سم هـ( آؾمتٖم٤مصم٦م 42وأضم٤مز اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل )م:

 شمٜم٘مٓمع ُمٕمجزة إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، ويمراُم٦م إوًمٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ُمـ سمٕمٞمد. واؾمتِمٝمد سم٠مٟمف ٓ

سمٛمقهتؿ؛ ٕن إٟمٌٞم٤مء أطمٞم٤مء ذم ىمٌقرهؿ، ويمذا اًمِمٝمداء أطمٞم٤مء، وجيقز فمٝمقر إُمقر اخل٤مرىم٦م 

ُمٜمٝمؿ سمٕمد ُمقهتؿ يمام جيقز ذم طمٞم٤مهتؿ، يمام أن ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم طمّمٚم٧م قمغم اًمٗمقايمف ذم همػم 

، وؾمامع «ي٤م ؾم٤مري٦م»هلل قمٜمف وصؾ إمم سمٕمد ُم٤ًموم٦م ؿمٝمريـ سمـ وىمتٝم٤م، ويمام أن صقت قمٛمر ريض ا

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.21)ومت٤موى اًمرُمكم، صؾم٤مري٦م سمـ زٟمٞمؿ ريض اهلل قمٜمف ًمف. 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمٞمد ومٝمذا قمغم واًمدقم٤مء وم٢من يم٤من ُمراده سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م اًمتقؾمُؾ سم٤مُٕمقات 

اًمِمٞمخ  ُمٜمٝمؿ ومٝمذا مم٤م ٓ يًٚمؿ، وُم٤م اؾمتدل سمفاًمرأس واًمٕملم، وإن يم٤من ُمراده ـمٚم٥م اإلقم٤مٟم٦م 

ىمّم٦م ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم، وؾم٤مري٦م ريض  –ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمرُمكم ُمـ ضمقاز آؾمتٖم٤مصم٦م سم٘مّمتلم 

مم٤م ٓ يٗمٝمؿ؛ ٕن احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ٓ يّمح أن شُم٘م٤مس قمغم احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م. وٕن يمراُم٦م  –اهلل قمٜمف 

سمؾ أيمٚم٧م ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ شمٚمؽ  ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ؿم٤مهده٤م زيمري٤م قمٚمٞمف اًمًالم،

اًمٗمقايمف، ويمذًمؽ صقت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل ومٙمام ؾمٛمٕمف ؾم٤مري٦م ريض اهلل قمٜمف، ؾمٛمٕمف 

 اًمذيـ يم٤مٟمقا قمٜمده.

وأُم٤م آؾمتٖم٤مصم٦م اًمتل اؾمتدل اًمٕمالُم٦م اًمرُمكم قمغم ضمقازه٤م، وهق آؾمتٖم٤مصم٦م ُمـ إوًمٞم٤مء 

إقم٤مٟم٦م يمذا ٓ ُيٕمٚمؿ ٖم٤مث ُمٜمف، وإمم اعمًتُمـ سمٕمٞمد، ومال ُيٕمٚمؿ هؾ وصؾ صقت اعمًتٖمٞم٨م 

 ف ًمٚمٛمًتٖمٞم٨م.سماعمًتٖم٤مث 

ٓ يّمح آؾمتدٓل  ٤مئعومٙمراُم٦م ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وقمٛمر ريض اهلل قمٜمف وُمثؾ هذه اًمقىم

 .اًمذي ٓ قمٚمؿ سمقضمقد روطمف وٓ ضمًدهُمـ اًمٖم٤مئ٥م  ٕمقٟم٦م٤م قمغم ـمٚم٥م اعمهب

٦م، سمٕمد ووم٤مهتؿ ذم صقرة ُمتِمٙمٚم لمحل٤موأُم٤م رؤي٦م سمٕمض إؿمخ٤مص ًمألٟمٌٞم٤مء واًمّم

إؾم٤ٌمب، ومل شمٙمـ ومقق  اإلقم٤مٟم٦م حت٧م تواًمٙمالم ُمٕمٝمؿ، ومٝمذا ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٙمراُم٦م، أو ص٤مر

تٛمثؾ ذم صقرة حمًقؾم٦م شمدظمؾ ومٞمام حت٧م إؾم٤ٌمب، يمّمالة ؛ ٕن رؤي٦م اجلًد اعمإؾم٤ٌمب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ظمٚمػ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمًجد إىمَم، وهذا يمام ي٘مقل 

إن اإلٟم٤ًمن ىمد يرى أؾمت٤مَذه ذم اعمٜم٤مم وي٠ًمًمف قمـ ُمِمٙمٚم٦م »اهلل شمٕم٤ممم:  اإلُم٤مم اًمرازي رمحف

ومتِمٙمؾ روطمف ذم اعمٜم٤مم وإظمذ ُمٜمف ُم٤ٌمذة مم٤م  (.14/14)شمٗمًػم اًمرازي، ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت،  .«ومػُمؿِمده إًمٞمٝم٤م

 ٓ يًتٌٕمد، سمؾ ي٘مع ُمراًرا.

٤مم احل٤مومظ ىم٤مل اإلُم يمالم اًمِمٞمخ اًمرُمكم اعمذيمقر خي٤مًمػ قم٤ٌمرات اعمِم٤ميخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م؛و

اًمٗم٘مٞمف وزم اًمديـ أسمق زرقم٦م أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل اًمِم٤مومٕمل ىم٤ميض اًمدي٤مر اعمٍمي٦م 

هـ( طملم ؾُمئؾ قمٜمف قمٛمـ يزور اًمّم٤محللم ُمـ اعمقشمك ومٞم٘مقل قمٜمد ىمؼم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ: ... 31)م:

ي٤م ؾمٞمدي ومالن أـمٚم٥م ُمٜمؽ أن حيّمؾ زم يمذا ويمذا، أو ي٘مقل: ي٤م رب أؾم٠مًمؽ سمٛمٜمزًم٦م هذا 

أُم٤م ىمقًمف أٟم٤م أـمٚم٥م ُمٜمؽ أن حيّمؾ »سمنه أو سمٕمٚمٛمف أن يٗمٕمؾ زم يمذا ويمذا...، وم٘م٤مل:  اًمرضمؾ أو

٥م إٟمام هق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمتقؾمؾ إًمٞمف سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م أو ٚموم٠مُمر ُمٜمٙمر، وم٤مًمٓم «زم يمذا ويمذا

زرقم٦م أمحد سمـ  )ومت٤موى اًمٕمراىمل، ًمإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض وزم اًمديـ أيب.«...سم٠مصح٤مهب٤م أطمٞم٤مًء وأُمقاشًم٤م ٓيٜمٙمر

  .دار اًمٗمتح( :هـ(، ط21-31قمٌد اًمرمحٞمؿ اًمٕمراىمل، )

واًمِمٞمخ وزم اًمديـ اًمٕمراىمل ُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ىم٤مل قمٜمف يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي 

 ،٤م٤م، حمدصمً طم٤مومٔمً  ،اًم ـ٤م، قم٤مًمِ وم٘مٞمٝمً  ،٤ميم٤من إُم٤مُمً كايض اىلضاة ويل ادليَ اىعرايق » هـ(: 321)م:

اًمٕمٚمؿ، يمثػم آؿمتٖم٤مل، رأيتف همػم ُمرة قمٜمد صٝمري ىم٤ميض  ريهمزؾ، ٤م، واؾمع اًمٗمْم٤م، حم٘م٘مً أصقًمٞمًّ 

٤م، اًم٘مْم٤مة ضمالل اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل، يم٤من ذا ؿمٙم٤مًم٦م طمًٜم٦م، ُمٜمقر اًمِمٞم٦ٌم، ُمدور اًمٚمحٞم٦م، ُمتقاوٕمً 

٤م، وًمف شمقاًمٞمػ ا، ُمِمٙمقر اًمًػمة، قمٗمٞمٗمً ٤م ظمػمً قمذب اًمٚمٗمظ، ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم إٓ ومٞمام يٕمٜمٞمف، ديٜمً 

، ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م 4/111ذم سمٕمد اًمقاذم، ٕيب اعمح٤مؾمـ مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي )اعمٜمٝمؾ اًمّم٤مذم واعمًتق. «يمثػمة

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب(.

هـ( قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أٟمف 12وأظمرج اإلُم٤مم اًمرازي اًمِم٤مومٕمل )م:

)آداب . «يدقمق اهلل زم :وىمؾ ًمف ،سمـ حيٞمك اًمٕم٤مسمداذه٥م إمم إدريس »ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف طمرُم٦م سمـ حيٞمك: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وسمػموت(.11اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف، ًمإلُم٤مم اًمرازي، ص

يٕمٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ظمػم ُمـ إدريس سمـ اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم و

حيٞمك، وُمع ذًمؽ مل ي٠ًمهلؿ أن يدقمقا ًمف، سمؾ ؾم٠مل ذًمؽ أطمد اًمّم٤محللم إطمٞم٤مء؛ ٕٟمف ُمـ 

 اًمتقؾمؾ اعمنموع سمال ري٥م.

ُم٤م  ُمثَؾ  ٥م اًمٙمٗمرَ قضمِ ػ ُم٤م يُ وَص  إنْ »( ذم اًم٤ًمطمر: 1)م: ِم٤مومٕملاإلُم٤مم اًموىم٤مل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   34   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٛمس ُمٜمٝم٤م، ومٝمق ٚمتَ ٗمٕمؾ ُم٤م يُ ب إمم اًمٙمقايم٥م اًمًٌٕم٦م، وأهن٤م شمَ ـ اًمت٘مرُّ ُمِ  َؾ سم٤مسمِ  ده أهُؾ اقمت٘مَ 

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(.4، اًمٌ٘مرة:4/124)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ش.يم٤مومر

وسمجٛمٞمع     مجٞمع اخلٚمؼ،هلل ورؾمقًمف اعمـ واًمٓمقل قمغم»(: 1)م: اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملوىم٤مل 

 ،ط: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت(.43/1)إم .شاخلٚمؼ احل٤مضم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ

 هـ( ذم ذح احلدي٨م أيت:421وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل )م:

ي٤م همالم »قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: يمٜم٧م ظمٚمػ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقًُم٤م، وم٘م٤مل: 

ٔمؽ، اطمٗمظ اهلل دمده دم٤مهؽ، إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل، وإذا إين أقمٚمٛمؽ يمٚمامت، اطمٗمظ اهلل حيٗم

اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل، واقمٚمؿ أن إُم٦م ًمق اضمتٛمٕم٧م قمغم أن يٜمٗمٕمقك سمٌمء مل يٜمٗمٕمقك إٓ سمٌمء 

ىمد يمتٌف اهلل ًمؽ، وًمق اضمتٛمٕمقا قمغم أن ييوك سمٌمء مل ييوك إٓ سمٌمء ىمد يمتٌف اهلل قمٚمٞمؽ، 

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذه طمدي٨م طمًـ صحٞمح(.41ي، رىمؿ: )ؾمٜمـ اًمؽمُمذش.رومٕم٧م إىمالم وضمٗم٧م اًمّمحػ

أن هذا شم٘مريٌر وشم٠ميمٞمٌد عم٤م ىمٌٚمف ُمـ اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه، وشمقطمٞمده ؾمٌح٤مٟمف  ومٕمٚمؿ»

وشمٕم٤ممم ذم حلقق اًمي واًمٜمٗمع قمغم أسمٚمغ سمره٤من، وأووح سمٞم٤من، وطم٨م  قمغم اًمتقيمؾ وآقمتامد 

ٝمقد أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وطمده هق اعم١مصم ر ذم قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم مجٞمع إُمقر. وقمغم ؿم

اًمقضمقد، اًمٜم٤مومع اًمْم٤مر، وهمػمه ًمٞمس ًمف ُمـ اًمٜمٗمع وٓ ُمـ اًمي رء. وقمغم اإلقمراض قمام 

ؾمقاه...، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اقمت٘م٤مد ٟمٗمِع أو ضٍّ ذم همػمه شمٕم٤ممم؛ وم٢من ذًمؽ هق قملم اًمنمك إصٖمر، 

، ًمٚمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، 121-121لم، ص)اًمٗمتح اعمٌلم سمنمح إرسمٕمش.سمؾ إيمؼم يمام ٓ خيٗمك

اًمِم٤مومٕمل، ط: دار اعمٜمٝم٤مج(.

وُمـ ذًمؽ )اًمٙمٗمر( أن » هـ( ذم ُمقوع آظمر:421وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل )م:

)اإلقمالم ش. جيٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم وؾم٤مئط يتقيمؾ قمٚمٞمٝمؿ، ويدقمقهؿ، وي٠ًمهلؿ. ىم٤مًمقا: إمج٤مقًم٤م

 ، ًمٚمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، اًمِم٤مومٕمل، ط: دار اًمت٘مقى(.41سم٘مقاـمع اإلؾمالم، ص

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اقمت٘م٤مد » :اًمٗمتح اعمٌلمهـ( ذم 421وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل )م:

)اًمٗمتح  ش. ، سمؾ إيمؼم يمام ٓ خيٗمك ٟمٗمٍع أو ضٍّ ذم همػمه شمٕم٤ممم؛ وم٢من ذًمؽ هق قملم اًمنمك إصٖمر

 ،  ط: دار اعمٜمٝم٤مج(.121إلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل، صاعمٌلم سمنمح إرسمٕملم، ًم

صمؿ إن هم٤مًم٥م هذه اإلطمتٗم٤مٓت سم٤معمقاد ُمع يمقهن٤م »هـ(: 11وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م اًمِم٤مومٕمل )م:

سمدقم٦ًم ٓ ختٚمق ُمـ اؿمتامهل٤م قمغم ُمٜمٙمرات أظمرى يم٤مظمتالط اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل، واؾمتٕمامل أهم٤مين 

واعمخدرات وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمنمور، وىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م ُم٤م هق أقمٔمؿ  واعمٕم٤مزف وذب اعمًٙمرات



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُمـ ذًمؽ وهق اًمنمك إيمؼم وذًمؽ سم٤مًمٖمٚمق ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو همػمه ُمـ 

إوًمٞم٤مء ودقم٤مئف وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف وـمٚمٌف اعمدد واقمت٘م٤مد أٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وٟمحق ذًمؽ م إُمقر 

لم اطمتٗم٤مهلؿ سمٛمقًمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٙمٗمري٦م اًمتل يتٕم٤مـم٤مه٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس طم

)اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ش. وهمػمه ممـ يًٛمقهنؿ سم٤مٕوًمٞم٤مء

 ، ط: دار اهلدى اًم٘م٤مهرة(.44إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدد اًمدُمِم٘مل اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م، ص

د اًمدُمِم٘مل ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمٜمقوي، وأسمق ؿم٤مُم٦م هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ اعم٘مد

 وهق قم٤ممل وم٘مٞمف حمدث جمتٝمد.

أُم٤م ضمٕمؾ اًمقؾم٤مئط سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف، وم٢من يم٤من يدقمقهؿ يمام »: «سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ»وذم 

يدقمق اهلل شمٕم٤ممم ذم إُمقر، ويٕمت٘مد شم٠مصمػمهؿ ذم رء ُمـ دون اهلل ومٝمق يمٗمر، وإن يم٤من ُمراده 

امشمف ُمع اقمت٘م٤مده أن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمٜم٤مومع اًمْم٤مرُّ اعم١مصم ر ذم اًمتقؾمؾ هبؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمْم٤مء ُمٝم

)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ ذم شمٚمخٞمص ومت٤موى سمٕمض إئٛم٦م  ش.إُمقر وم٤مًمٔم٤مهر قمدم يمٗمره، وإن يم٤من ومٕمٚمف ىمٌٞمًح٤م

ر ، مجٕمف وم٘مٞمف اًمدي٤مر احليُمٞم٦م اقمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اعمِمٝمقر اًمِم٤مومٕمل، ط: ُمريمز اًمٜمق1/131اعمت٠مظمريـ 

 ًمٚمدراؾم٤مت وإسمح٤مث، شمريؿ، طميُمقت(.

اقمٚمؿ »هـ(: 412وىم٤مل أسمق اعمٕم٤مزم قمكم سمـ أيب اًمًٕمقد اًمًقيدي اًمِم٤مومٕمل اًمٌٖمدادي )م:

أن آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مًمٌمء ـمٚم٥م اإلهم٤مصم٦م واًمٖمقث ُمٜمف؛ يمام أن آؾمتٕم٤مٟم٦م ـمٚم٥م اإلقم٤مٟم٦م ُمٜمف؛ وم٢مذا 

ًٓ ُمٜمف، وفم٤مهر أن ذًمؽ ًمٞمس شمقؾماًل سمف  يم٤مٟم٧م سمٜمداء ُمـ اعمًتِٖمٞم٨م ًمٚمٛمًَتٖم٤مث يم٤من ذًمؽ ؾم١ما

..؛ وم٢من َُمـ ي٘مقل: ص٤مر زم وٞمٌؼ، وم٤مؾمتٖمث٧ُم سمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم، ومحّمؾ اًمٗمَرُج؛ يدل .إمم همػمه

دًٓم٦ًم ضمٚمٞم٦ًَّم قمغم أٟمف ىمد ـمٚم٥م اًمٖمقث ُمٜمف، ومل ُيِٗمد يمالُمف أٟمف شمقؾمؾ سمف، سمؾ إٟمام ُيراد هذا اعمٕمٜمك 

؛ ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ُمدظمقل إذا ىم٤مل: شمقؾمٚم٧ُم، أو اؾمتٖمث٧م قمٜمد اهلل سمٗمالن)أي: ُمٕمٜمك اًمتقؾمؾ( 

 (.، ط: دار اسمـ طمزم3-31ٕم٘مد اًمثٛملم ذم سمٞم٤من ُم٤ًمئؾ اًمديـ، ص)اًم .«اًم٤ٌمء ُمتقؾماًل سمف

يٕمٚمؿ وإن ىم٤مل ىم٤مئؾ: إن روح اًمقزم اًمٖم٤مئ٥م يدقمق ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٤مشمٜم٤م ذم اًم٘مؼم. ومٜم٘مقل: ٓ 

أن صقشمف  يٕمرف اعمًتٖمٞم٨ُم  يمٞمػف إصقات ُمـ اًمٌٕمٞمد؟ ويٕمرِ  ٙمٞمػ، وماًمٖمٞم٥َم  أو اًمقزمُّ  اًمٜمٌلُّ 

 قزم ىم٣ماًميٕمرف سم٠من  يمٞمػيٕمرف أن اًمقزم ؾمٛمٕمف ُمـ سمٕمٞمد؟ و يمٞمػاًمٌٕمٞمد؟ وإمم صؾ و

 طم٤مضمتف؟

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ هـ( حت٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م:214م:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اخل٤مزن اًمِم٤مومٕمل )

 أي مل ٟمًٛمٝمؿ ًمؽ ومل ٟمٕمرومَؽ »: (١٦٤)اىنصاء/  َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (.4/114)شمٗمًػم اخل٤مزن  ش.أظم٤ٌمرهؿ

 ٤م.ا ُمـ إؿمٞم٤مء أيًْم ٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٓ يٕمرومقن يمثػمً ومٕمٚمؿ أن إٟم 

)ُمٍد/  َّيم ىم  مم خم ُّٱ هـ( ذم شمٗمًػم أي٦م:221م:وىم٤مل اسمـ يمثػم اًمِم٤مومٕمل )

ٕن هذا ُمـ سم٤مب اًمتقؾمؿ ومٞمٝمؿ سمّمٗم٤مت يٕمرومقن هب٤م، ٓ أٟمف يٕمرف مجٞمع ُمـ قمٜمده ُمـ »: (٣٢

 (.1/1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم .«أهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمري٥م قمغم اًمتٕمٞملم

 ذيمر يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠من آؾمتٕم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم:و

 يه ىه مه ُّٱهـ( ذم شمٗمًػم أي٦م:13م:) اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي

، 4)شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، صش.ٟمخّمؽ سم٤مًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م... وآؾمتٕم٤مٟم٦م: ـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م: َّجي

 ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب(.

هـ( ذم شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة: 4م:ـ اإلجيل اًمِم٤مومٕمل )وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمح

 .(/4)شمٗمًػم اإلجيل= ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن . «ٟمخّمؽ سم٠مىمَم هم٤مي٦م اًمتذًمؾ وـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م»

 (./4)شمٗمًػم اخل٤مزن  ش.آؾمتٕم٤مٟم٦م ٟمقع شمٕمٌد»هـ(: 214م:وىم٤مل اخل٤مزن اًمِم٤مومٕمل )

اهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأضمؾ وأيمؼم ُمـ أن يتؿ  ُمٕمٜم٤مه أن»هـ(: 11م:وىم٤مل اًمرازي اًمِم٤مومٕمل )

 (.44/4)شمٗمًػم اًمرازي .«ُم٘مّمقد ُمـ اعم٘م٤مصد وهمرض ُمـ إهمراض إٓ سم٢مقم٤مٟمتف وشمقومٞم٘مف وإطم٤ًمٟمف

جي٥م أن ٓ يتقؾمؾ إمم حتّمٞمؾ همروف وُمٓمٚمقسمف إٓ سم٤مًمتقيمؾ »وىم٤مل اًمرازي ذم ُم٘م٤مم آظمر: 

 (.3/113)شمٗمًػم اًمرازي  ش.قمغم اهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف

ًٓ سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م »: 44 :ي ذم شمٗمًػم ؾمقرة إقمراف أي٦م رىمؿوىم٤مل اًمراز وإٟمام أُمرهؿ أو

سم٤مهلل، وذًمؽ ٕن ُمـ قمرف أٟمف ٓ ُمدسمر ذم اًمٕم٤ممل إٓ اهلل شمٕم٤ممم اٟمنمح صدره سمٜمقر ُمٕمروم٦م اهلل 

 (.41/11)شمٗمًػم اًمرازي  .«شمٕم٤ممم

 َّجي يه ىه مه ُّٱىم٤مل ىمت٤مدة: »هـ(: 221م:وىم٤مل اسمـ يمثػم اًمِم٤مومٕمل )
 (.4/41)شمٗمًػم اسمـ يمثػم .«وأن شمًتٕمٞمٜمقه قمغم أُمريمؿ ،ٚمّمقا ًمف اًمٕم٤ٌمدةي٠مُمريمؿ أن خت

وهذا أسمٚمغ ذم احلٍم، يم٘مقًمف:  َّ  نب مب زب رب ٱُّٱ»وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُم٘م٤مم آظمر: 

أي:   َّ  نب مب زب ٱُّٱأي: وم٤مـمٚمٌقا  َّ رب ٱُّٱوهلذا ىم٤مل:  ... َّجي يه ىه مهُّٱ

 (.14/1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم . «ٓ قمٜمد همػمه، وم٢من همػمه ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱوأورد اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م سم٤مجلِ  (٦اجلَ/ ) َّ لك ومٞمٝم٤م  ـ، صمؿ أورد ىمّم٦مً ُم٤م ورد ُمـ أصم٤مر ذم أهن٤م ٟمزًم٧م ذم شمٕمقُّ

اًمقادي ضم٤مرك، ر ، وم٘م٤مل راقمل اًمٖمٜمؿ ُمًتجػما: ي٤م قم٤مُماًل ا قمغم همٜمؿ وم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م مَحَ أن ذئ٤ٌم قمدَ 

٥م مل شمّمٌف يمدُم٦م طم٤من أرؾمٚمف، وم٠مشمك احلٛمؾ يِمتد طمتك دظمؾ ذم اًمٖمٜمؿ: ي٤م َهْ ومٜم٤مدى ُمٜم٤مدٍ  . وقم٘مَّ

يم٤من  -وهق وًمد اًمِم٤مة-ذ احلٛمؾ وىمد يٙمقن هذا اًمذئ٥م اًمذي أظم»اسمـ يمثػم قمغم اًم٘مّم٦م سم٘مقًمف: 

ف وهيٞمٜمف، وخيرضمف قمـ ٚمَّ ِْم ه قمٚمٞمف عم٤م اؾمتج٤مر سمف، ًمٞمُ ٤م طمتك يره٥م اإلٟمز وخي٤مف ُمٜمف، صمؿ ردَّ ٜمٞمًّ ضمِ 

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(.1/3ٗمًػم اسمـ يمثػم )شم .«ديٜمف

 حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱ هـ( ذم شمٗمًػم أي٦م:214م:وىم٤مل اخل٤مزن اًمِم٤مومٕمل )

وهذا اخلٓم٤مب وإن يم٤من ذم اًمٔم٤مهر ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤معمراد سمف »: (١٢٦)ئنس/  َّخن

عمٕمٜمك وٓ شمدع أهي٤م ، ومٞمٙمقن ا همػمه؛ ٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يدع ُمـ دون اهلل ؿمٞمئ٤ًم اًمٌت٦م

 .(/113)شمٗمًػم اخل٤مزن .«اإلٟم٤ًمن ُمـ دون اهلل ُم٤م ٓ يٜمٗمٕمؽ

)ئنس/  َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ٤م ذم شمٗمًػم أي٦م: وىم٤مل اخل٤مزن أيًْم 

َّٓ ُهَق ٓ همػمه، وإن يردك سمخػم، »: (١٢٧ ومال يم٤مؿِمَػ ًمف، يٕمٜمل ًمذًمؽ اًمي اًمذي أٟمزل سمؽ إِ

 .(/113)شمٗمًػم اخل٤مزن .«يٕمٜمل ومال داومع ًمرزىمف يٕمٜمل سمًٕم٦م ورظم٤مء ومال رادَّ ًمٗمْمٚمف،

ىمد سملم اهلل شمٕم٤ممم أن »هـ( ذم شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة: 11م:وىم٤مل ومخر اًمديـ اًمرازي )

)شمٗمًػم  .«اعمْم٤مر ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م ٓ يٜمدومع إٓ سم٤مهلل، واخلػمات ٓ حيّمؾ ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م إٓ سم٤مهلل

 (.4/141اًمرازي 

 هل مل خل ٱُّٱهـ( ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 221م:)ِم٤مومٕمل اًموىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم  

إٟمام اًمذي سمٞمده اًمي واًمٜمٗمع هق اهلل وطمده ٓ »: (١٢٦)ئنس/  َّخن حن جن مم خم  حم جم

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(.44/1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  .«ذيؽ ًمف

: (٦٨)انلٍو/  َّ جس مخ  جخ مح جح مج حج ٱُّٱ وىم٤مل أيْم٤م ذم شمٗمًػم أي٦م:

قمٜمد اًمِمدائد، اعمرضمق قمٜمد اًمٜمقازل،... هق اًمذي ٓ يٚمج٠م اعمْمٓمر إٓ يٜمٌف شمٕم٤ممم أٟمف هق اعمدقمق »

إًمٞمف، واًمذي ٓ يٙمِمػ ض اعميوريـ ؾمقاه. ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، 

طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد احلذاء، قمـ أيب متٞمٛم٦م اهلجٞمٛمل، قمـ رضمؾ ُمـ سمٚمٝمجٞمؿ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، 

وطمده، اًمذي إن ُمًؽ ض  ومدقمقشمف يمِمػ قمٜمؽ، واًمذي إن أدقمق إمم اهلل »إٓم شمدقمق؟ ىم٤مل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)شمٗمًػم اسمـ  .«أوٚمٚم٧م سم٠مرض ىمٗمر ومدقمقشمف رد قمٚمٞمؽ، واًمذي إن أص٤مسمتؽ ؾمٜم٦م ومدقمقشمف أٟم٧ٌم ًمؽ

 .(1/1يمثػم 

)أي: سم٢مضم٤مسم٦م دقم٤مء وىمد قمٚمؿ أن اهلل هق اعمتٗمرد سمٗمٕمؾ ذًمؽ »٤م ذم ُم٘م٤مم آظمر: وىم٤مل أيًْم 

  (.1/1)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  .«اعمْمٓمر(

 ىث نث مث زث رث ُّٱٱهـ( ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 13ل اًمٌٞمْم٤موي اًمِم٤مومٕمل )وىم٤م

ٓ ي٘مدرون قمغم أن جيٚمٌقا إًمٞمٝم٤م ٟمٗمًٕم٤م أو يدومٕمقا قمٜمٝم٤م »: (١٦)الرعد/  َّاك يق ىق  يف ىف يث

ا ومٙمٞمػ يًتٓمٞمٕمقن إٟمٗم٤مع اًمٖمػم ودومع اًمي قمٜمف، وهق دًمٞمؾ صم٤من قمغم والهلؿ ووم٤ًمد رأهيؿ  ضًّ

 ، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب(.431/ 1)شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي . «ٕمقا هلؿذم اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء رضم٤مء أن يِمٗم

هؾ يٕمت٘مد أطمد أن اًمقزم جي٤مُمٚمف ًمٞمٕمٓمٞمف ُم٤م »هـ(: 4143) اًمِم٤مومٕمل: وىم٤مل اًمِمٕمراوي

 (./142)شمٗمًػم اًمِمٕمراوي .«ًمٞمس ًمف قمٜمد اهلل؟ ـمٌٕم٤م ٓ

 جح مج حج مث ُّٱذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (هـ444)م: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
اًمذيـ زقمٛمتؿ )أهنؿ »: (اإلرساء) َّ  لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ

 )شمٗمًػم اجلالًملم(.«آهل٦م( ُمـ دوٟمف )يم٤معمالئٙم٦م وقمٞمًك وقمزيز(

اعمِمٝمقر سم٤مجلٛمؾ ذم ذطمف:  هـ(41)م: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر اًمِم٤مومٕمل

صٜم٤مم، سمؾ ظمّمقص ُمـ ًمف قم٘مؾ ٕضمؾ ىمقًمف ومٞمام ي٠ميت ًمٞمس اعمراد سم٤مٔهل٦م هٜم٤م ُم٤م يِمٛمؾ إ»

دوا ُمـ دون اهلل، واعمراد ٌِ اًمخ... واعمراد سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة إٟمٌٞم٤مء اًمذي قمُ  َّٱخض  حض جضُّ

. «سم٤مًمقاو اًمٕم٤ٌمد هلؿ...، واعمٕمٜمك أوًمئؽ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ يدقمقهنؿ اعمنميمقن يمِمػ ضهؿ
 ، ط: دار اًمٗمٙمر(.1/112)اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م 

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱشمٕم٤ممم: ذم شمٗمًػم ىمقًمف( 214)م:اًمِم٤مومٕملوىم٤مل اخل٤مزن 
ٔشف/ ) َّ ٍّ ٌّ وذًمؽ أن اًمٙمٗم٤مر ٟمًقا رهبؿ ذم  ،هذا ذم اًمدقم٤مء :ىم٤مل قمٓم٤مء» :(١٢٦ي

 (/4 )شمٗمًػم اخل٤مزن.«وم٢مذا أص٤مهبؿ اًمٌالء أظمٚمّمقا ذم اًمدقم٤مء ،اًمرظم٤مء

هذا: يمٗم٤مر  وُمث٤مل»: ذم شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة هـ(4143م:) اًمِم٤مومٕمل: وىم٤مل اًمِمٕمراوي

وي٘مقل  ،(٨٧الزخرف/ ) َّ جك مق  حق مف خف حف ُّٱىمريش اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف:

ورهمؿ ىمقهلؿ هذا إٓ ، (٨٥ىلٍان/ ) َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ٤م:ومٞمٝمؿ أيًْم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   31   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أهنؿ ضمٕمٚمقا ؿمٗمٕم٤مء هلؿ قمٜمد اهلل، وىم٤مًمقا: إن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل، وهٙمذا ضمٕمٚمقا هلل ذيم٤مء. 

ـْ ادقمك أن هلل  وأيْم٤ًم ُمع ه١مٓء يقضمد سمٕمض ُمـ اعمًٚمٛملم  ٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب.اسمٜمً وُمٕمٝمؿ يمؾ َُم

قن ىمقُمً  ك ذم اًمٕمرف ُمقدة؛ ٕٟمف ٤م أىمقي٤مء سم٤مخلْمقع هلؿ ظمْمققمً اًمذي خيّمُّ ٤م ٓ يٛمٙمـ أن ُيًٛمَّ

ب ممتٚمئ سم٤مًمذ    .«ا ذم اًمٜمٗمع واًمي؛ وذم هذا ًمقن ُمـ اًمنمكًم٦م؛ ٕهنؿ يٕمت٘مدون أن هلؿ شم٠مصمػمً شَم٘مرُّ
 (.4/2441)شمٗمًػم اًمِمٕمراوي 

ويمام ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اخلقف إٓ ُمـ اهلل »: هـ(13)م: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل اًمِم٤مومٕمل

ا وٓ  قمز وضمؾ يمذًمؽ ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمرضم٤مء إٓ ُمٜمف؛ ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ أطمد ُمـ دوٟمف ضًّ

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد(./114)ؿمٕم٥م اإليامن  .«ٟمٗمًٕم٤م، ومٛمـ رضم٤م ممـ ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ومٝمق ُمـ اجل٤مهٚملم

هـ( ذم ذح ىمقل اًمٜمٌل 2وىم٤مل اًمٗم٘مٞمف  اًم٘م٤ميض احل٤مومظ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد اًمِم٤مومٕمل )م: 

أرؿمده إمم اًمتقيمؾ »: «إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وٓ يتٕمٚمؼ سمٖمػمه ذم مجٞمع أُمقره ُم٤م ىمؾ ُمٜمٝم٤م وُم٤م يمثر، وىم٤مل  ،٤م ؾمقاهوأن ٓ يتخذ إهلً  ،قمغم ُمقٓه

ومٌ٘مدر ُم٤م يريمـ اًمِمخص إمم همػم اهلل شمٕم٤ممم ( ٣اىطالق/ ) َّجب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّٱ شمٕم٤ممم:اهلل

)ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م، ٓسمـ . «سمٓمٚمٌف أوسم٘مٚمٌف أو سم٠مُمٚمف وم٘مد أقمرض قمـ رسمف سمٛمـ ٓ ييه وٓ يٜمٗمٕمف

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من(.22-21دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، ص

أي: ٓ يرضمقن »: َّ نئ  مئ زئ ُّٱوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ؾمقاه، وٓ ي٘مّمدون إٓ إي٤مه، وٓ يٚمقذون إٓ سمجٜم٤مسمف، وٓ يٓمٚمٌقن احلقائ٩م إٓ ُمٜمف، وٓ 

يرهمٌقن إٓ إًمٞمف، ويٕمٚمٛمقن أٟمف ُم٤م ؿم٤مء يم٤من، وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ، وأٟمف اعمتٍمف ذم اعمٚمؽ، وطمده 

 .ط: دار ـمٞم٦ٌم(، 1/4)شمٗمًػم اسمـ يمثػم .«ٓ ذيؽ ًمف، وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف، وهق هيع احل٤ًمب

وعم٤م يم٤من ًمف »: هـ(412اًمِم٤مومٕمل )م: اًمًقيديأسمق  اعمٕم٤مزم قمكم سمـ أيب اًمًٕمقد وىم٤مل 

ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه، ويم٤من ُمـ ظمّم٤مئص أًمقهٞمتف أوضم٥م اًمٕم٤ٌمدة يمٚمٝم٤م ًمف 

وطمده، وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل واخلِمٞم٦م واًمدقم٤مء واًمرضم٤مء واإلٟم٤مسم٦م واًمتقسم٦م واًمتقيمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م 

)اًمٕم٘مد . «أن يٙمقن ًمف وطمده ٤م وومٓمرةً  وذقمً هم٤مي٦م اًمتذًمؾ ُمع هم٤مي٦م احل٥م، يمؾ ذًمؽ جي٥م قم٘ماًل و

 (.11-12اًمثٛملم ذم سمٞم٤من ُم٤ًمئؾ اًمديـ، ص

 حؽم اـدطا  طـد ؾبور اـصاحلع:: ادسلـة اـسا سة

 اًمّم٤محللم: سمٕمض اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقرجيقز اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقر اًمّم٤محللم. وىمد صم٧ٌم 

هـ( اؿمتٝمر سمٛمٕمروف اًمٙمرظمل، يذيمر -4ـ ومػموز، أسمق حمٗمقظ )( ُمٕمروف سم4)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طمٙم٤مه اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، واسمـ ظمٚمٙم٤من، واًمٞم٤مومٕمل، واسمـ اعمٚم٘مـ،  أن ىمؼمه شمري٤مق جمرب.

؛ وُمثٚمف ذم ُمرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يٕمتؼم ُمـ طمقادث اًمزُم٤من 4/11)شم٤مريخ سمٖمداد وهمػمهؿ سمٍماطم٦م. 

؛ وـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مء ٓسمـ اعمٚم٘مـ اًمِم٤مومٕمل /1؛ وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ،ؾمٜم٦م:4/11ًمٚمٞم٤مومٕمل 

34)/4اعمٍمي 

 ( :ىم٤مل اًمذهٌل )« ٟمٗمٞم٦ًم سمٜم٧م احلًـ سمـ زيد احلًـ سمـ قمكم اًمٕمٚمقي٦م... واًمدقم٤مء

؛ ؿمذرات اًمذه٥م 4/42)ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء  ش.ُمًتج٤مب قمٜمد ىمؼمه٤م؛ سمؾ وقمٜمد ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم

ش(.واؿمتٝمر إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه٤م»؛. وىم٤مل اًمّمٗمدي: 1/11ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م 

قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م... وىمؼمه سمًٜم٤مسم٤مذ ظم٤مرج اًمٜمقىم٤من ُمِمٝمقر »( ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 1)

، وُم٤م طمٚم٧م يب ؿمدة  ذم وىم٧م ُم٘م٤مُمل سمٓمقس ا يمثػمةً يزار سمجٜم٥م ىمؼم اًمرؿمٞمد. وىمد زرشمف ُمرارً 

ودقمقت اهلل إزاًمتٝم٤م إٓ  -صٚمقات اهلل قمغم ضمده وقمٚمٞمف–ك اًمرو٤م ومزرت ىمؼم قمكم سمـ ُمقؾم

)اًمث٘م٤مت ٓسمـ ش.اؾمتجٞم٥م زم وزاًم٧م قمٜمل شمٚمؽ اًمِمدة، وهذا رء ضمرسمتف ُمرارا، ومقضمدشمف يمذًمؽ

 .شمرمج٦م قمكم سمـ ُمقؾمك( 2/12هتذي٥م اًمتٝمذي٥م : . واٟمٔمر3/12طم٤ٌمن 

ُمًتج٤مب. ىمٚم٧م: اسمـ ٓل... ىم٤مل ؿمػمويف... واًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه » ( ىم٤مل اًمذهٌل: 1)

ًمٙمـ ؾم٥ٌم اإلضم٤مسم٦م طمْمقر  ،وذم ؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع ،واًمدقم٤مء ُمًتج٤مب قمٜمد ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

؛ وؿمذرات /441، وُمثٚمف ذم: اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم 22-42/21)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش.اًمداقمل وظمِمققمف واسمتٝم٤مًمف

41)/1اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م 

ٓؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقر اًمّم٤محللم وصمٛم٦م رواي٤مت وىمّمص شم٤مرخيٞم٦م أظمرى يمثػمة 

اًمدرة اًمٗمردة ذح ىمّمٞمدة »وُمـ ؿم٤مء اًمتٗمّمٞمؾ ومٚمػمضمع إمم  أقمروٜم٤م قمٜمٝم٤م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م.

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت./132-14 «اًمؼمدة

وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن إُم٤مم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي رمحف اهلل 

)ومت٤موى اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد غم دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًم٘مٌقر، وم٢مٟمف ُم٠ًمًم٦م جمتٝمد ومٞمٝم٤م.ر قمٜمٙمَ ي٘مقل سم٠مٟمف ٓ يُ 

 ، اًمتل ٟمنمهت٤م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م(.13سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم جمٛمقع اعم١مًمٗم٤مت، اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، ص 

وإغ ؾز اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم    إغواـسجوز جيهل : بعةادسلـة اـسا

ه، أؾبور   تؼبقؾه؟: واـصاحلع، أو مسُّ

 5اًمًجقد قمغم ىمًٛملمو  شمٕم٤مممٓ دمقز إٓ هللن مجٞمع أٟمقاع اًمًجقد أيٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ 
 . اًمث٤مين: اًمًجقد قمغم وضمف اًمتحٞم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ. وإول: اًمًجقد قمغم وضمف اًمٕم٤ٌمدة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٕن اًمًجقد قمغم وضمف اًمٕم٤ٌمدة يٕمٜمل أن اًم٤ًمضمد ؛ؾمجقد اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل يمٗمر وذك

ٓ شم٠ميت  اًمتل ُمقرذم إإُمقر ومقق إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مدي٦م، أي:  ٤م ذمومً ُمتٍم  و٤م يٕمتؼم اعمًجقد إهلً 

.اًمٌنم حت٧م ُم٘مدور
)وٓ يٓمقف( أي: ٓ يدور طمقل اًمٌ٘مٕم٦م »  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اعمٜم٤مؾمؽ:

وًمٞم٤مء. وٓ اًمنميٗم٦م؛ ٕن اًمٓمقاف ُمـ خمتّم٤مت اًمٙمٕم٦ٌم اعمٜمٞمٗم٦م، ومٞمحرم طمقل ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإ

قمؼمة سمام يٗمٕمٚمف اًمٕم٤مُم٦م اجلٝمٚم٦م، وًمق يم٤مٟمقا ذم صقرة اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء. )وٓ يٜمحٜمل وٓ ي٘مٌ ؾ 

إرض، وم٢مٟمف( أي: يمؾ واطمد )سمدقم٦م( أي: همػم ُمًتحًٜم٦م، ومتٙمقن ُمٙمروه٦م. وأُم٤م اًمًجدة 

...، ومال ؿمؽ أهن٤م طمرام، ومال يٖمؽم اًمزائر سمام يرى ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚملم، سمؾ يتٌع اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٢مٟمف طمرام، سمؾ يٗمتك سمٙمٗمره إن أراد  )وٓ يّمغم إًمٞمف( أي: إمم ضم٤مٟم٥م ىمؼمه صغم

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من، سمػموت(.2)إرؿم٤مد اًم٤ًمري إمم ُمٜم٤مؾمؽ اعمال قمكم اًم٘م٤مري، ص ش.سمف قم٤ٌمدشمف أو شمٕمٔمٞمؿ ىمؼِمه

 اًمٞمٝمقَد واًمٜمّم٤مر  ًمَٕمـ اهلل»ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمروف اًمذي مل ي٘مؿ ُمٜمف: 

ذوا ىمٌقَر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمدَ  أن ُيتََّخذ  -أو ظُمٌِمَ  –، همػَم أٟمف ظَمٌِمَ  ، ًمقٓ ذًمؽ ُأسمِرَز ىمؼُمهشاختَّ

 (.114)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.ُمًجًدا

وقمـ قم٤مئِم٦م، أن أم طمٌٞم٦ٌم، وأم ؾمٚمٛم٦م ذيمرشم٤م يمٜمٞم٦ًم رأيٜمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م ومٞمٝم٤م شمّم٤موير ًمرؾمقل 

إن أوًمئؽ، إذا يم٤من ومٞمٝمؿ »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح، ومامت، سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجدا، وصقروا ومٞمف شمٚمؽ اًمّمقر، أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ 

 (.3)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش. قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

إيراد وسمام أن اًمًجقد ًمٖمػم اهلل قمغم وضمف اًمٕم٤ٌمدة طمرام قمٜمد اجلٛمٞمع، ومال طم٤مضم٦م إمم 

 قم٤ٌمرات يمثػمة ذم هذا اًم٤ٌمب
قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل صغم اهلل ؛ وؾمجقد اًمتحٞم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمٖمػم اهلل طمرام يمذًمؽ

ُم٤م يٜمٌٖمل ٕطمٍد أن َيًُجد ٕطمٍد، وًمق يم٤من أطمٌد يٜمٌٖمل أن يًُجد ٕطمٍد »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

، وهق 141)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ:.شُٕمرُت اعمرأَة أن شمًُجَد ًمزوضِمٝم٤م عم٤ِم قمٔمَّؿ اهللُ قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ طم٘مف

 طمدي٨م صحٞمح(.

هذا إُمر )ؾمجقد اًمتحٞم٦م  5ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اعمحدث اًمدهٚمقي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

قمٜمف، ٕضمؾ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة  وُمٜمٝمل   عمخٚمقٍق آظمر طمرامٌ  واًمتٕمٔمٞمؿ( قمغم أن يًجد خمٚمقٌق 

 ، يمراشمٌم(. ، ط: ايچ ايؿ ؾمٕمٞمد  اًمٌ٘مرة ؾمقرة، شمٗمًػم 4/13 )اًمتٗمًػم اًمٕمزيزي اًمقاردة ذم هذا اًم٤ٌمب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   34   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٌَّؾ إرَض سملم يديف ٓ » ذم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: ُمـ ؾمجد ًمٚمًٚمٓم٤من قمغم وضمف اًمتحٞم٦م أو ىم

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(./113)اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ش.يٙمُٗمر، وًمٙمـ ي٠مصمؿ ٓرشمٙم٤مسمف اًمٙمٌػمة، هق اعمخت٤مر

ن ومحراٌم، واًمٗم٤مقمؾ واًمرايض وُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اًمًجقد سملم يدي اًمًٚمٓم٤م» ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ:

سمف آصمامن؛ ٕٟمف أؿمٌف سمٕمٌدة إوصم٤من. وذيمر اًمّمدر اًمِمٝمٞمد أٟمف ٓ يٙمٗمر هبذا اًمًجقد؛ ٕٟمف يريد 

)اًمٌحر .شسمف اًمتحٞم٦م. وىم٤مل ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز: اًمًجقد ًمٖمػم اهلل قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ يمٗمر

 (.1/3اًمرائؼ 

أُم٤م اًمًجقد ش: اجل٤مُمع اًمّمٖمػم»ذم ذح وذيمر اعمحٌقيب رمحف اهلل » :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل

، وُم٤م يٗمٕمٚمف اجلٝم٤مل ُمـ اًمّمقومٞم٦م سملم  ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق يمٗمر إذا يم٤من ُمـ همػم إيمراه

)اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، ًمٚمٕمالُم٦م  ش.، ومٞمٜمٝمقن قمـ ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م يدي ؿمٞمخٝمؿ ومحرام حمض أىمٌح اًمٌدع

 .(4/444اًمٕمٞمٜمل 

أٟمف يٙمٗمر سم٤مًمًجدة ُمٓمٚمً٘م٤م. وىم٤مل ؿمٛمس إئٛم٦م  وذم اًمٔمٝمػمي٦م» وذم جمٛمع إهنر:

، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث /1)جمٛمع إهنر  .«اًمنظمز: اًمًجقد ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ يمٗمر

 اًمٕمريب(.

 5وُمـ اًمٙمت٥م اًمٙمثػمة اعمٕمتؼمة اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م أن اًمًجقد قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ أيًْم٤م يمٗمر
،  (/4) «شمٗمًػم اخل٤مزن»و،  (1/411) «عمحت٤مررد ا»و، (/141) «اعمحٞمط اًمؼمه٤مين»

وهمػمه٤م يمثػم (،4/441) «ي٤مب قمٚمی شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موٝمطم٤مؿمٞم٦م اًمِم»و
أُم٤م ؾمجقد اعمالئٙم٦م ًمًٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف اًمًالم وؾمجقد إظمقة يقؾمػ وواًمديف ًمف، ومٗمٞمف 

عمٗمنون:اأرسمٕم٦م وضمقه ذيمره٤م 
حٜم٤مء اًمرأس، أي: اعمالئٙم٦م اعمٕمٝمقد، سمؾ اعمراد اٟم قدإول: ًمٞمس اعمراد سم٤مًمًجقد اًمًج

وهذا أُمر يم٤من ضم٤مئزا ومٞمام ُم٣م،  ظمْمٕمقا رؤوؾمٝمؿ أُم٤مم آدم قمٚمٞمف اًمًالم قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ

.٤م ذم ذيٕمتٜم٤مصمؿ ٟمًخ ضمقازه أيًْم 
ًمٙمـ ووع اجلٌلم قمغم إرض يم٤من قمغم وضمف  ؛د اعمٕمٝمقدقاًمث٤مين: اعمراد سم٤مًمًجقد اًمًج

تٜم٤ماًمتٕمٔمٞمؿ، وهذا إُمر أيًْم٤م ٟمًخ ضمقازه ذم ذيٕم
اًمٓم٤مقم٦م. وٓ ؿمؽ ذم أن اعمالئٙم٦م  وًمزومُ  وآؾمتًالمُ  اًمث٤مًم٨م: اعمراد سم٤مًمًجقد آٟم٘مٞم٤مدُ 

خيدُمقن سمٜمل آدم. ويمذًمؽ يم٤من إظمقة يقؾمػ وواًمداه ُمٜم٘م٤مديـ ُٕمره ُمتٌٕملم حلٙمٛمف ذم ُمٍم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمراسمع: اًمًجقد يم٤من هلل شمٕم٤ممم، وإٟمام يم٤من آدم ويقؾمػ قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىمٌٚم٦م ًمٚمًجقد، ٓ 

همػم
سم٦م اًمثالصم٦م إول شمقضمٞمٝم٤مت طمًٜم٦مإضمق

َـّ  يزقمؿ سمٕمض اًمٜم٤مس أنَّ اًمًجدة ًم٘مؼم وزمٍّ ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ ىمٌٞمؾ ؾمجدة اًمتؼمُّك، وًمٙم

هذا اًمزقمؿ سم٤مـمؾ ىمٓمًٕم٤م، وم٢من اًمًجدة سم٠مىم٤ًمُمٝم٤م يمٚم ٝم٤م حترم ًمٖمػم اهلل، ومٙمٞمػ دمقز ؾمجدة 

خ، أو إيمؾ ُمـ سم٘م٤مي٤م ـمٕم٤مُمف، اًمتؼمُّك؟ ٟمٕمؿ، ٓ ُيٜمٙمر أن ُيتؼمَّك سمنمب ومْمؾ ُم٤مء ؿمٞمخ ُمـ اعمِم٤مي

ك. وىمد صم٧ٌم أنَّ ؾم٤مًمِـاًم واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤مٟم٤م  ،أو ًمٌس رء ُمـ صمٞم٤مسمف ومذًمؽ هق اًمتؼمُّ

ي٤من ُمٙم٤من صالة اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمؽماطمتف، ومٞمّمٚم ٞم٤من ويًؽمحي٤من ومٞمف. ويم٤مٟم٤م   يتحر 

ؾم٤من ذم اعمقوع اًمذي يم٤من اًمٜمٌ س ذم ُيٜمٞمخ٤من راطمٚمتٝمام ويٕمر  لُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمر 

 أؾمٗم٤مره.

٤م  ويمذًمؽ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ينمسمقن ُمـ ومْمؾ ُم٤مئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. أُمَّ

م ًمٞمس ُمـ اًمتؼمُّك ذم  اًمًجدة ًم٘مؼم ُمـ اًم٘مٌقر، أو سمٜم٤مء ُمًجد قمٚمٞمف، ومحرام، وارشمٙم٤مب اعمُحرَّ

 رء، وإٟمَّام هق ؿم١مم.

أصمٜم٤مء شمرمجتف ًمٜمٗمٞم٦ًم سمٜم٧م احلًـ اًمًٞمدة  هـ(213)م: اًمذهٌل اًمِم٤مومٕملاًمٕمالُم٦م ىم٤مل 

وجلٝمٚم٦م اعمٍميلم ومٞمٝم٤م اقمت٘م٤مد يتج٤موز اًمقصػ، وٓ جيقز مم٤م ومٞمف ُمـ اًمنمك، »اًمّم٤محل٦م: 

)ؾمػم أقمالم  .«ويًجدون هل٤م، ويٚمتٛمًقن ُمٜمٝم٤م اعمٖمٗمرة، ويم٤من ذًمؽ ُمـ دؾم٤مئس دقم٤مة اًمٕمٌٞمدي٦م

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(.4/41اًمٜمٌالء 

وإمم أن ىمد سم٤مًمغ اًمٕم٤مُم٦م ذم »: «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ذم  هـ(221)م: ومٕملوىم٤مل اسمـ يمثػم اًمِم٤م

ا، وٓ ؾمٞمام قمقام ُمٍم وم٢مهنؿ يٓمٚم٘مقن ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرات سمِمٞمٕم٦م ا ضمدًّ اقمت٘م٤مدهؿ ومٞمٝم٤م وذم همػمه٤م يمثػمً 

جم٤مزوم٦م شم١مدي إمم اًمٙمٗمر واًمنمك...، واًمذي يٜمٌٖمل أن يٕمت٘مد ومٞمٝم٤م ُم٤م يٚمٞمؼ سمٛمثٚمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء 

ة إصٜم٤مم ُمـ اعمٖم٤مٓة ذم اًم٘مٌقر وأصح٤مهب٤م، وىمد أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل وأصؾ قم٤ٌمد .اًمّم٤محل٤مت

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتًقي٦م اًم٘مٌقر وـمٛمًٝم٤م، واعمٖم٤مٓة ذم اًمٌنم طمرام. وُمـ زقمؿ أهن٤م شمٗمؽ ُمـ 

)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  .«أو أهن٤م شمٜمٗمع أو شمي سمٖمػم ُمِمٞمئ٦م اهلل ومٝمق ُمنمك. رمحٝم٤م اهلل وأيمرُمٝم٤م ،اخلِم٥م

4/1.)ط: دار اًمٗمٙمر ، 

إٟمام هنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء»: هـ(121)م: وىم٤مل  اإلُم٤مم  اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   44   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومرسمام أدى  ،٤م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٕمٔمٞمٛمف وآومتت٤من سمفا ظمقومً وؾمٚمؿ قمـ اخت٤مذ ىمؼمه وىمؼم همػمه ُمًجدً 

(./41)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  .«يمام ضمرى ًمٙمثػم ُمـ إُمؿ اخل٤مًمٞم٦م ،ذًمؽ إمم اًمٙمٗمر

أصمٜم٤مء يمالُمف قمغم ُم٘م٤مصد اعمنميملم ُمـ  هـ(11)م: ر اإلُم٤مم اًمرازي اًمِم٤مومٕملوذيم

أهنؿ ووٕمقا هذه إصٜم٤مم وإوصم٤من قمغم صقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وأيم٤مسمرهؿ، »ُمٕمٌقداهتؿ أن ُمٜمٝم٤م: 

وزقمٛمقا أهنؿ ُمتك اؿمتٖمٚمقا سمٕم٤ٌمدة هذه اًمتامصمٞمؾ، وم٢من أوًمئؽ إيم٤مسمر شمٙمقن ؿمٗمٕم٤مء هلؿ قمٜمد اهلل 

ًمزُم٤من اؿمتٖم٤مل يمثػم ُمـ اخلٚمؼ سمتٕمٔمٞمؿ ىمٌقر إيم٤مسمر، قمغم اقمت٘م٤مد أهنؿ إذا شمٕم٤ممم، وٟمٔمػمه ذم هذا ا

 (.2/42)شمٗمًػم اًمرازي  .«قمٔمٛمقا ىمٌقرهؿ وم٢مهنؿ يٙمقٟمقن ؿمٗمٕم٤مء هلؿ قمٜمد اهلل

 ٦م اعمت٘مدُملم واعم٠مظمريـ ه٤مهٜم٤م واطمدة.ٝموُمراد اإلُم٤مم اًمرازي أٟمف ؿمٌ

سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمٛمدة اعم١مرظملم شم٘مل اًمديـ أمحد 

٦م واًمٕم٤ٌمدة: هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم أهؾ اإلذاك، وهق اًمنمك ذم اإلهلٞمَّ »هـ(: 31اعم٘مريزي اًمِم٤مومٕمل)

٤ٌَّمد اجلِ  ٤ٌَّمد اعمالئٙم٦م، وقم ٤ٌَّمد إصٜم٤مم، وقم ٤ٌَّمد اعمِم٤ميخ واًمّم٤محللم إطمٞم٤مء ذك قُم ـ، وقم

ٜم٤مًمٜم٤م ، ويِمٗمٕمقا ًمٜم٤م قمٜمده، ويَّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّوإُمقات، اًمذيـ ىم٤مًمقا:

سم٥ًٌم ىمرهبؿ ُمـ اهلل ويمراُمتف هلؿ ىمرب ويمراُم٦م، يمام هق اعمٕمٝمقد ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ طمّمقل اًمٙمراُم٦م 

، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م 41)دمريد اًمتقطمٞمد اعمٗمٞمد، ص .«واًمزًمٗمك عمـ خيدم أقمقان اعمٚمؽ وأىم٤مرسمف وظم٤مصتف

 اعمٜمقرة(.

. «ه وم٘مد اختذه رسم٤ًّمُمـ ؾمجد ًمٖمػم»هـ(: 134ىم٤مل أسمق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕمل )م:و
 ، ط: دار اًمقـمـ، اًمري٤مض(.4/14)شمٗمًػماًمًٛمٕم٤مين 

وم٠مٟمتؿ أهي٤م » :(١٨اجلَ/ ) َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّٱوىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ا. وذم اعم١مُمٜمقن اقمٚمٛمقا أن اًمّمٚمقات واًمًجقد واعم٤ًمضمد يمٚمٝم٤م هلل، ومال شمنميمقا ُمٕمف أطمدً 

 (.1/2)شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين .«جقد، وهل مجع ُمًجداعم٤ًمضمد أىمقال: أطمده٤م: أهن٤م سمٛمٕمٜمك اًمً

ا ؿم٤مهدت سمٕمض اعمزوريـ ممـ يم٤من سمٕمٞمدً »: هـ(11)م: اًمرازي اًمِم٤مومٕملاإلُم٤مم وىم٤مل 

)شمٗمًػم  .«قمـ اًمديـ يم٤من ي٠مُمر أشم٤ٌمقمف وأصح٤مسمف سم٠من يًجدوا ًمف، ويم٤من ي٘مقل هلؿ أٟمتؿ قمٌٞمدي

 .(41/14اًمرازي 

قمقام اًمٗم٘مراء وؿمٌٝمٝمؿ ُمـ ؾمجقدهؿ  وأُم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف»: هـ(121)م: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

ا رً ٝم  وؾمقاء ذم ذًمؽ يم٤من ُمتٓمَ  ،سملم يدي اعمِم٤ميخ ورسمام يم٤مٟمقا حمدصملم ومٝمق طمرام سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم

 ،ًمٚمٜمٗمس ويمْنٌ  ُمٜمٝمؿ أن ذًمؽ شمقاوعٌ  ؾ يمثػمُ تخٞمَّ وىمد يَ  ،وؾمقاء اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م أم ٓ ،هأو همػمَ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،ُمفشمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمام طمرَّ  ومٙمٞمػ شمٙمن اًمٜمٗمقس أو ،وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمش وهم٤ٌموة فم٤مهرة

ٔشف/ ) َّاك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: ٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤مممورسمام اهمؽم سمٕمُْم  وأي٦م  ،(١٢٢ي

وؾمئؾ اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح رمحف  .ُمٜمًقظم٦م أو ُمت٠موًم٦م يمام هق ُمٕمروف ذم يمت٥م اًمٕمٚمامء

. «يمٗمراوٟمخِمك أن يٙمقن  ،هق ُمـ قمٔم٤مئؿ اًمذٟمقب :اهلل قمـ هذا اًمًجقد اًمذي ىمدُمٜم٤مه وم٘م٤مل
 .(/12)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 

إن إُم٦م أمجٕم٧م قمغم أن »هـ(: 123وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ اجلقيٜمل اًمِم٤مومٕمل )م:

٤م اًمًجقد ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم حمرم، وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: اًمًجقد ُم٤ٌمح واًم٘مّمد حمرم، يم٤من ظمرىمً 

 (.4/112)يمت٤مب اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف .«ًمإلمج٤مع

هـ( ُمٌٞم ٜم٤ًم ُمٕمٜمك يمالم اًمٜمقوي ذم إومٕم٤مل 422اًمِم٤مومٕمل )م:وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل 

)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  .«)وؾمجقد ًمّمٜمؿ أو ؿمٛمس( أوهمػمه٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت»اًمتل يٙمٗمر ُمـ شمٕمٛمده٤م: 

/114.)

 سمٜم٤مء ُمًجد قمغم ىمؼم وزمٍّ واًمًجدة إًمٞمف. أٟمف ٓ جيقز  قمغماًمٕمٚمامء  اشمَّٗمؼ

ُمًجًدا أو همػمه، يمذا ذم اًمناج  ويٙمره أن يٌٜمك قمغم اًم٘مؼم»ذم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: 

 ، ط: دار اًمٗمٙمر(.4/411)اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م .شاًمقه٤مج

ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: حترم اًمّمالة إمم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء شمؼميًم٤م » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد:

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.1/3)روح اعمٕم٤مين .شوإقمٔم٤مًُم٤م

ٕصح٤مب قمغم يمراه٦م سمٜم٤مء ُمًجد واشمٗم٘م٧م ٟمّمقص اًمِم٤مومٕمل وا» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  .قمغم اًم٘مؼم ؾمقاء يم٤من اعمٞم٧م ُمِمٝمقًرا سم٤مًمّمالح أو همػمه ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م

، ط: دار /141)اعمجٛمقع . شوإصح٤مب: وشمٙمره اًمّمالة إمم اًم٘مٌقر ؾمقاء يم٤من اعمٞم٧م ص٤محل٤ًم أو همػمه

 اًمٗمٙمر(.

، ط: ُمٙمت٦ٌم /124)اعمٖمٜمل .شاًم٘مٌقر وٓ جيقز اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم» ش:اعمٖمٜمل»وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم 

 اًم٘م٤مهرة(.

 (.4/1)سمدائع اًمّمٜم٤مئع .شويمره أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم» ش: سمدائع اًمّمٜم٤مئع»وذم 

 ،وقمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يٙمره أن يٌٜمك قمٚمٞمف سمٜم٤مء ُمـ سمٞم٧مش: »ٜمٞم٦م اعمّمكمهمٜمٞم٦م اعمتٛمكم ذح ُم»وذم 

 (.44)صش. أو ىم٦ٌم، أو ٟمحق ذًمؽ
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ؾ اعمقوقع ذم  ، ومٛمـ رام اًمتٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ، ومٚمػمضمع إمم ُم٤م  1: 1 شٕم٤مرف اًمًٜمـُم»وىمد ومّمَّ

 هٜم٤مًمؽ. 

ًمٕمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ زائرات اًم٘مٌقر، واعمتخذيـ » وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي:

ٜمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي 1)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد واًمنج ًَّ . ىم٤مل اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ذم شمٕمٚمٞم٘مف: طم

 (.4/11إؾمٜم٤مده أسمق ص٤مًمح ُمقمم أم ه٤مين وهق وٕمٞمػ سمِمقاهده وذم 

صمؿ اظمتٚمػ ذم طمٙمؿ سمٜم٤مء اعمًجد ذم ضمقار ىمٌقر اًمّم٤محللم، وم٘م٤مل اًمٌٕمض سمجقازه، ُمٜمٝمؿ 

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يًجدون ًم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مء شمٕمٔمٞماًم »ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي:  اًمٌٞمْم٤موي

٤م أوصم٤مًٟم٤م ًمٕمٜمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل ًمِم٠مهنؿ، وجيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م يتقضمٝمقن ذم اًمّمالة ٟمحقه٤م، واختذوه

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمٜمع اعمًٚمٛملم قمـ ُمثؾ ذًمؽ. وم٠مُم٤م ُمـ اختذ ُمًجًدا ذم ضمقار ص٤مًمح، وىمّمد 

)إرؿم٤مد اًم٤ًمري ش.اًمتؼمك سم٤مًم٘مرب ُمٜمف، ٓ ًمٚمتٕمٔمٞمؿ وٓ ًمٚمتقضمف إًمٞمف، ومال يدظمؾ ذم اًمققمٞمد اعمذيمقر

/112 4. ومتح اًم٤ٌمري/.) 

: َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم كىم٤مل ذم ُمدارو

 (./41)ُمدارك اًمتٜمزيؾ  .شيّمكم ومٞمف اعمًٚمٛمقن ويتؼميمقن سمٛمٙم٤مهنؿ»

)شمٗمًػم اًمرازي . شٟمًتٌ٘مل آصم٤مر أصح٤مب اًمٙمٝمػ سم٥ًٌم ذًمؽ اعمًجد» وذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم:

4/112.) 

اخت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر واًمّمالة ومٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، إمم همػم » وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

 (.4/124)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  .ششمْمٛمٜمتف اًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمف ممٜمقع ٓ جيقز ذًمؽ مم٤م

 ِّ ُّ ُّوىم٤مل اًمِمٞمخ أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ذم ُم٤ًمئؾ اًمًٚمقك حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم

: واخت٤مذهؿ اعمًجد قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس قمغم ـمرز اخت٤مذ اعمًجد قمغم اًم٘مٌقر اعمٜمٝمل قمٜمف، وإٟمام َّ ّٰ

٤ًٌم ُمـ يمٝمٗمٝمؿ، وُمثؾ ه ذا آخت٤مذ ًمٞمس حمٔمقًرا إذ هم٤مي٦م ُم٤م يٚمزم قمغم هق اخت٤مذ ُمًجد قمٜمدهؿ ىمري

، ط: إدارة شم٠مًمٞمٗم٤مت أذومٞم٦م،  /1)سمٞم٤من اًم٘مرآن  اًمذي هؿ ومٞمف. ػذًمؽ أن يٙمقن ٟم٦ًٌم اعمًجد إمم اًمٙمٝم

 سم٤ميمًت٤من(.

 وقمغم قمٙمس ذًمؽ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم و أًمقد سمٕمدم ضمقازه
هؿ  ًمٜمتخذنَّ قمٚمٞمٝمؿ ُمًجدا(ي: واًمٔم٤مهر أن اًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ )أ»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم: 

أصح٤مب اًمٙمٚمٛم٦م واًمٜمٗمقذ. وًمٙمـ هؾ هؿ حمٛمقدون أم ٓ؟ ومٞمف ٟمٔمر؛ ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ُر ُم٤م ش ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وص٤محلٞمٝمؿ ُم٤ًمضمد»وؾمٚمؿ ىم٤مل:  حُيَذ 
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يٜم٤م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ، أٟمف عم٤م وضمد ىمؼم داٟمٞم٤مل ذم ومٕمٚمقا. وىمد ُرو 

ىمٕم٦م اًمتل وضمدوه٤م قمٜمده، ومٞمٝم٤م  زُم٤مٟمف سم٤مًمٕمراق، أُمر أن خُيَٗمك قمـ اًمٜم٤مس، وأن شُمدوَمـ شمٚمؽ اًمرُّ

 ، ط: دار ـمٞم٦ٌم(./412)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ش.رء ُمـ اعمالطمؿ وهمػمه٤م

ٓ شمّمٚمقا »وقمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 (.42)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.ًم٘مٌقر، وٓ دمٚمًقا قمٚمٞمٝم٤مإمم ا

: ٓ شمتخذوه٤م ىمٌٚم٦م ومتّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م أو إًمٞمٝم٤م  أي» ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم ذح احلدي٨م اعمذيمقر:

يمام ومٕمؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ومٞم١مدي إمم قم٤ٌمدة ُمـ ومٞمٝم٤م يمام يم٤من اًم٥ًٌم ذم قم٤ٌمدة إصٜم٤مم. 

 .(4/124ىمرـمٌل )شمٗمًػم ش.ومحذر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ُمثؾ ذًمؽ

ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: حترم اًمّمالة إمم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء شمؼميًم٤م » وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد:

 .، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(1/3)روح اعمٕم٤مين .شوإقمٔم٤مًُم٤م

وىم٤مل سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م: ىمّمد اًمرضمؾ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مؼم ُمتؼميًم٤م سمف قملم » وىم٤مل أيًْم٤م:

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإسمداع ديـ مل ي٠مذن سمف اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، اعمح٤مدة هلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل

صمؿ إمج٤مقًم٤م وم٢من أقمٔمؿ اعمحرُم٤مت وأؾم٤ٌمب اًمنمك اًمّمالة قمٜمده٤م واخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد أو سمٜم٤مؤه٤م 

قمٚمٞمٝم٤م، ودم٥م اعم٤ٌمدرة هلدُمٝم٤م وهدم اًم٘م٤ٌمب اًمتل قمغم اًم٘مٌقر إذ هل أض ُمـ ُمًجد اًميار؛ 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؛ ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هنك قمـ ٕهن٤م أؾم٧ًم قمغم ُمٕمّمٞم٦م رؾمقل اهلل صغم 

ذًمؽ وأُمر هبدم اًم٘مٌقر اعمنموم٦م، ودم٥م إزاًم٦م يمؾ ىمٜمديؾ وهاج قمغم ىمؼم، وٓ يّمح وىمٗمف وٓ 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.1/3)روح اعمٕم٤مين  .شٟمذره

إن اًمالت يم٤من ؾم٥ٌم »هـ(: 444احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل )م:وىم٤مل

ٛمـ، ويٓمٕمٛمف ًمٚمح٤مج، ومٚمام يم٤من هٜم٤مك، يم٤من يٚم٧مُّ اًمًقيؼ سم٤مًمً شمٕمٔمٞمؿ ىمؼم رضمؾ ص٤مًمح،قم٤ٌمدهت٤م 

ا وؾمقاقًم٤م ويٖمقث ويٕمقق وٟمًنا أؾمامء ىمقم  ُم٤مت قمٙمٗمقا قمغم ىمؼمه، وىمد ذيمروا أيًْم٤م أن ودًّ

ص٤محللم يم٤مٟمقا سملم آدم وٟمقح قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ويم٤من هلؿ أشم٤ٌمع ي٘متدون هبؿ...، وهذه اًمٕمٚم٦م اًمتل 

ِم٤مرع صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل اًمتل أوىمٕم٧م يمثػما ُمـ إُمؿ، إُم٤م ذم اًمنمك ٕضمٚمٝم٤م هنك اًم

إيمؼم، أو ومٞمام دوٟمف. وهلذا دمد أىمقاًُم٤م يمثػميـ ُمـ اًمّم٤محللم يتيقمقن قمٜمد ىمٌقر اًمّم٤محللم، 

وخيِمٕمقن، ويتذًمٚمقن، ويٕمٌدوهنؿ سم٘مٚمقهبؿ قم٤ٌمدة ٓ يٗمٕمٚمقهن٤م ذم سمٞمقت اهلل: اعم٤ًمضمد، سمؾ وٓ 

اهلل شمٕم٤ممم، ويرضمقن ُمـ اًمّمالة قمٜمده٤م واًمدقم٤مء ُم٤م ٓ يرضمقٟمف ذم  ذم إؾمح٤مر سملم يدي
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اعم٤ًمضمد، اًمتل شمِمد إًمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل. ومٝمذه اعمٗمًدة هل اًمتل أراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

طمًؿ ُم٤مدشمف، طمتك هنك قمـ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ُمٓمٚمً٘م٤م، وإن مل ي٘مّمد اعمّمكم سمريم٦م اًمٌ٘مٕم٦م، وٓ 

ا ًمٚمذريٕم٦م إمم  )إُمر سم٤مٓشم٤ٌمع واًمٜمٝمل  .«شمٚمؽ اعمٗمًدة اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م قُمٌدت إوصم٤منذًمؽ اعمٙم٤من ؾمدًّ

 (. 414-413قمـ آسمتداع، ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر طمًـ ؾمٚمامن، ص

وُمـ »هـ(: 412وىم٤مل أسمق اعمٕم٤مزم قمكم سمـ أيب اًمًٕمقد اًمًقيدي اًمِم٤مومٕمل اًمٌٖمدادي )م:

يٕمت٘مدون أن اًمّمالة  ومٚم٘مد اختذوه٤م ذم هذا اًمزُم٤من ُمٕم٤مسمدَ ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر،  اًمٖمٚمقُّ  دعِ أقمٔمؿ اًمٌِ 

طمقا وًمٙمـ ـمٌٕم٧م ىمٚمقهبؿ قمغم ٍم  قمٜمده٤م أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ذم مجٞمع سمٞمقت اهلل، وهؿ وإن مل يُ 

ذًمؽ، ومؽماهؿ ي٘مّمدوهن٤م ُمـ إُم٤ميمـ اًمٌٕمٞمدة، ورسمام أن شمٙمقن سمحذائٝمؿ ُم٤ًمضمد ُمٝمجقرة 

 أوىم٤مت اًمٙمراه٦م يم٤مٟم٧م أومْمؾ قمٜمدهؿ ُمـ ٘مقا قمغم اًمّمالة ومٞمٝم٤م، وًمق ذمومٞمٕمٓمٚمقهن٤م، وإذا حَلِ 

اًمّمالة ذم أوىم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اعم٤ًمضمد، وشمٚمؽ اعم٤ًمضمد اًمتل سمحذاء اًم٘مٌقر ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقدة 

إًمٞمف ُمـ أهؾ اًم٘مٌقر، يدل قمغم ذًمؽ يمٚمف أهنؿ  عمـ اٟمت٧ًٌْم  ٤م هلل، سمؾ ًمٙمقهن٤م طمياٍت ًمٙمقهن٤م سمٞمقشمً 

ذم طمية   ٤مل ًمؽ: صٚمٞم٧ُم ؟ ىمٕطمدهؿ: أيـ صٚمٞم٧َم  ، وم٢مذا ىمٚم٧َم ٓ يًٛمقهن٤م إٓ طمياٍت 

ىمٚمقب اًمٕمقام ُمـ  اًمِمٞمخ ومالن، وًمٞمس ُم٘مّمقدهؿ إٓ اًمت٘مرب سمف وسمحيشمف...، وًم٘مد اُمتٚمئ٧ْم 

٤م سم٘مّمد أصح٤مب ٝمؿ سمٕمًْم قمٚمٞمٝمؿ إُمقر أوص سمٕمُْم  ٚم٧ْم ِْم ا قمُ ذرضم٤مئٝمؿ وخم٤مومتٝمؿ، ومؽماهؿ إ

ا ىمٞمؾ ؾ أو طمذر، وإذسم٤مهلل طمٚمػ سمف ُمـ همػم أدٟمك وضمِ  اًم٘مٌقر، ويمذًمؽ إذا وىمع قمغم أطمد يٛملمٌ 

٤م ئمٝمر قمغم مجٞمع ضمقارطمف...، وم٢من ُم٤مت ٤م، ظم٤مف ظمقومً اطمٚمػ سمٗمالن قمٜمد ىمؼمه ظمّمقًص  :ًمف

ام ٞمَّ ُمريْمٝمؿ ىم٤مًمقا: ُم٤م ىمٌٚمٜم٤م اًمِمٞمخ ومالن! يٕمٜمقن سمف ص٤مطم٥م اًم٘مؼم، وإن ص٤مدف اًم٘مدر ومٕمقذم، ؾِم 

 ؿ ذًمؽ اًمقىم٧م، ومرطمقا سمام قمٜمدهؿ ُمـ اًمٙمٗمر...، إذا واومؼ ُمٓمٚمقهُب 

ام ذم ؿمدة ٞمَّ ف مجٞمع اًمٜم٤ًمء قمٜمد ووع اإلٟم٤مث، وٓ ؾِم ٚمُ وُمـ أىمٌح اعمٜمٙمرات، ُم٤م يًتٕمٛمِ 

ـَ  سمٕمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م، ويمٚمام اؿمتد اًمٓمٚمؼ ص٤مطم٧م اًمٜم٤ًمء سم٠مقمغم أصقاهتؿ  اًمٓمٚمؼ، وم٢مهنـ يًتٖمث

ٝمـ، وىمٚمام ـُ إذايمَ ! وُمـ يًٛمٕمٝمـ يتٞم٘مَّ َـّ هَب رَ ج قمٜمٝمـ ُم٤م ىمد يمَ ٗمر  سمف ًمٞمُ  ٞمث٤مٍت داقمٞم٤مت وُمًتٖمِ 

ـَ ؿ، واخلٓم٥م اجلًٞمؿ، ويمثػم ُمٜمٝمـ يزقمُ شمًٚمؿ اُمرأة ُمٜمٝمـ ذم هذا احل٤مل اًمٕمٔمٞم أٟمف اعمقيمؾ  ٛم

وأيمثر ٟم٤ًمء سمٖمداد إذا ىمٛمـ صحٞمح٤مت ، سم٤مٕرطم٤مم، واعمقيمقل إًمٞمف ذم هذه إطمقال اًمٕمٔم٤مم...

ا يًٛمٞمٜمف: قم٤ٌمس اعمًتٕمجؾ! يزقمٛمـ أن اًمٕم٤ٌمس سمـ قمكم اسمـ أيب ُمـ ووٕمٝمـ خيٌزن ظمٌزً 

 ـم٤مًم٥م هق اعمتٙمٗمؾ هبذه إُمقر اًمٕمٔم٤مم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   41   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رة ُم٤م يًتٕمٛمٚمف اعمتّمقوم٦م ُمـ أذيم٤مر اؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمدومقف واًمٓمٌالت وُمـ اًمٌدع اعمٜمٙم

 ًٓ ، وشمراهؿ يٕمٛمٚمقن ذًمؽ وُمٖمٜمٞمٝمؿ يٜمِمدهؿ ُمـ اًمِمٕمر واًمٖمٜم٤مء وأٟمقاع اًمرىمص، ويًٛمقٟمف طم٤م

واًمٜم٤ًمء، ومٞمحّمؾ ُمـ ذًمؽ ُم٤م  دُ رْ شمٕم٤ممم، وحييه اًمٗمً٘م٦م واعمُ   اهللَريِض اعمِمتٛمؾ قمغم ُم٤مٓ يُ 

 (.، ط: دار اسمـ طمزم42-4)اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم سمٞم٤من ُم٤ًمئؾ اًمديـ، ص  .«شمٔمٝمر سمف ؿمٕم٤مئر اًمٗمًؼ واًمٕمّمٞم٤من

هل ؾال اإلمام أمحد رمحه اهلل بجواز مسِّ ؾز اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم 

 وتؼبقؾه؟:

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد: ؾم٠مًمتف )أي: اإلُم٤مم أمحد( قمـ اًمرضمؾ يٛمس ُمٜمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل 

٤مًم٘مؼم ُمثؾ ذًمؽ أو ٟمحق هذا يريد سمذًمؽ اًمت٘مرب إمم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويتؼمك سمٛمًف وي٘مٌٚمف ويٗمٕمؾ سم

 (./14 ، ًمإلُم٤مم أمحد، سمرواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل)اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملاهلل ضمؾ وقمز، وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس سمذًمؽ. 

ؽ ًمٕمدم  ًَّ واجلقاب: أن اإلُم٤مم أمحد رضمع قمـ هذا اًم٘مقل؛ ٕٟمف سملمَّ قمدم اجلقاز ومت

ز، ومام سملمَّ دًمٞمٚمف هق احلؼ قمٜمده، وأظمذ سمف احلٜم٤مسمٚم٦م، يمام اجلقاز سم٤مًمدًمٞمؾ، ومل يٌلم  دًمٞمؾ اجلقا

 ؾمٞمٔمٝمر ًمٙمؿ هذا ومٞمام يكم:

ُم٤م يكم مم٤م ومٞمف أيمؼم  -وهق ُمـ أضمؾ أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد-ىمد ٟم٘مؾ أسمق سمٙمر إصمرم ( 4) 

ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل أمحد: ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،اًم٘مؼم دًمٞمؾ قمغم حتريؿ اإلُم٤مم أمحد ُمسَّ 

وىمٚم٧م ًمف: رأي٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ ش. ُم٤م أقمرف هذا»ٛمس ويتٛمًح سمف؟ وم٘م٤مل: وؾمٚمؿ يٚم

وي٘مقُمقن ٟم٤مطمٞم٦م ومٞمًٚمٛمقن. ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ٓ يٛمًقن ىمؼم اًمٜمٌل

 ش.سم٠ميب هق وأُمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ» :صمؿ ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ،«وهٙمذا يم٤من اسمـ قمٛمر يٗمٕمؾ»

ش اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل»: اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اهل٤مدي احلٜمٌكم ذم إلُم٤مم أمحداٟم٘مؾ هذه اًمرواي٦م قمـ و

ؿمٗم٤مء اًمّمدور ذم زي٤مرة »واًمٕمالُم٦م ُمرقمل احلٜمٌكم ذم  .سمػموت ،ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ، ط:(41ص)

. واسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم ذم دار اإلومت٤مء اًمري٤مض :ط ،(421صش )اعمِم٤مهد واًم٘مٌقر

اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم »د اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم ذم ( ط: ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة. وقم1/124ٌ) «اعمٖمٜمل»

(، ط: /42) «يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع»(، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. واًمٌٝمقيت ذم 1/141) «ُمتـ اعم٘مٜمع

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهمػمهؿ.

( ) ًوفم٤مهر يمالم » :ؾ قمـ إصمرم٘مِ ٤م قمغم ُم٤م ٟمُ وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف اهلل ُمٕمٚم٘م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   42   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رأي٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م ٓ  :وم٢مٟمف ىم٤مل ،أن ُمٞمؾ أمحد إمم اعمٜمع -سمفوهق ُمـ أضمؾ أصح٤م-إصمرم 

. ىم٤مل أمحد: وهٙمذا يم٤من يٗمٕمؾ اسمـ قمٛمر اٟمتٝمك...، وُمـ صمؿ ىم٤مل ذم اإلطمٞم٤مء: ُمس يٛمًقن اًم٘مؼم

اعمِم٤مهد وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م قم٤ٌمدة اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد. وىم٤مل اًمزقمٗمراين: ذًمؽ ُمـ اًمٌدع اًمتل شمٜمٙمر ذقًم٤م. 

 ووع يده قمغم اًم٘مؼم اًمنميػ ومٜمٝم٤مه، وىم٤مل: ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرف هذا. وروي قمـ أٟمس أٟمف رأى رضماًل 

أي: اًمدٟمق ُمٜمف إمم هذا احلد. وقمٚمؿ مم٤م شم٘مرر يمراه٦م ُمس ُمِم٤مهد إوًمٞم٤مء وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م...، ويٙمره 

أيًْم٤م آٟمخٗم٤مض ًمٚم٘مؼم اًمنميػ، وأىمٌح ُمٜمف شم٘مٌٞمؾ إرض ًمف. ذيمره اسمـ مج٤مقم٦م، وًمٗمٔمف: وقمد 

طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ) .ش٦ِم آٟمحٜم٤مَء ًمف، وأىمٌح ُمٜمف شم٘مٌٞمؾ إرض ًمف.سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٌدع، أي: اًم٘مٌٞمح

 (.، ط: دار احلدي٨م ، سمػموت ، صطمجر اهلٞمتٛمل قمغم ذح اإليْم٤مح ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م

وٓ يٛمس احل٤مئط وٓ »قمـ ص٤مًمح سمـ اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل: ىم٤مل أيب: ( صح٧م اًمرواي٦م 1)

 (.اهلٜمد ،اًمدار اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط:411 :رىمؿ،  1/1ف ص٤مًمح ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمٜم) .يٕمٜمل طم٤مئط اًم٘مؼم .شي٘مٌٚمف

 ُم٤م ىم٤مًمف أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًم٘مزويٜمل رمحف اهلل ذم ٤م وحترياًم ويزيد هذا ووقطًم ( 1)

قمغم قمٌٞمد اهلل اًمزهري ىمٚم٧م ًمف: طمدصمؽ أسمقك، ىم٤مل طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ أمحد ىم٤مل:  أُم٤مًمٞمف: ىمرأُت 

زيد مح٤مد سمـ دًمٞمؾ ىم٤مل ًمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: يم٤من  طمدصمٜمل أيب ]أمحد سمـ طمٜمٌؾ[ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م

ىم٤مل أيب: يٕمٜمل اإلقمٔم٤مم ًمرؾمقل  ،أطمد يتٛمًح سم٤مًم٘مؼم؟ ىم٤مل: ٓ، وٓ يٚمتزم اًم٘مؼم، وًمٙمـ يدٟمق

 ، ط: دار اخلراز، ضمدة(.14-141، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، صاًمرد قمغم اإلظمٜم٤مئل) ش.صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلل

 قمغم ُمقاوم٘متف عم٤م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من وشم٠ميٞمده ًمف. سملم  ٞم٤من دًمٞمؾ وُم٤م ذيمرٟم٤م قمـ اإلُم٤مم أمحد قمـ ؾمٗم

صمؿ  ،يدي قمغم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمًح٧ُم »وىم٤مل قمكم اًمٓمٞم٤مًمز وهق ُمـ أصح٤مب أمحد: 

ا، وضمٕمؾ يٜمٗمض ٟمٗمًف وي٘مقل: قمٛمـ أظمذشمؿ ٤م ؿمديدً ُمًح٧م يدي قمغم سمدين، ومٖمْم٥م همْمًٌ 

اعم٘مّمد »وذيمره اسمـ ُمٗمٚمح ذم  دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. :ط ،3/4  ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م) .شاا ؿمديدً هذا؟ وأٟمٙمره إٟمٙم٤مرً 

، (/41ش )يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع»ذيمره اًمٌٝمقيت ذم يمذا و، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. /14 «إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد

 ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.

تؼمك سمف وهق طمل، ومٙمٞمػ يرى أن ي ذم شمِمٜمٞمع اإلُم٤مم قمغم ُمـ وهذا أصمر واوح سملم  

 ل قمٚمٞمٝم٤م؟!يتؼمك سم٤مًم٘مٌقر واًمؽمسم٦م اًمت

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمس  ىمؼم  واًمٜمّمقص ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ذم إٟمٙم٤مر

 ا.يمثػمة ضمدًّ  واًمتٛمًح سمف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   43   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمد أٟمٙمره ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد أؿمد »وىم٤مل اًمًٛمٝمقدي ذم جمرد ووع اًمٞمد قمغم اًم٘مؼم: 

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(.41/1 ووم٤مء اًمقوم٤مء).ش اإلٟمٙم٤مر

( ومم٤م يدل قمغم يمقن اًم٘مؼم اًمنميػ همػم ممًقس وشمْمٕمٞمػ رواي٦م ضمقاز اعمس أن )

ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف ؾمئؾ قمـ شم٘مٌٞمؾ ُمٜمؼم اًمٜمٌل »: شومتح اًم٤ٌمري»ذم احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم٤مل 

)ومتح . «واؾمتٌٕمد سمٕمض أشم٤ٌمقمف صح٦م ذًمؽ .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٘مٌٞمؾ ىمؼمه ومٚمؿ ير سمف سم٠مؾم٤م

 .اعمٕمروم٦م، سمػموت(، ط: دار 1/12اًم٤ٌمري 

قمغم اعمٜمع  ( ويدل قمغم يمقن اعمس ُمرضمققًم٤م قمٜمف ُم٤م طمٙمك اإلُم٤مم اًمٜمقوي ُمـ اإلمج٤مع1)

ويٙمره ُمًحف )أي: اًم٘مؼم اًمنميػ( ». ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: ُمـ شم٘مٌٞمؾ اًم٘مؼم أو ُمًحف سم٤مًمٞمد

ؿ، سم٤مًمٞمد وشم٘مٌٞمٚمف، سمؾ إدب أن يٌٕمد ُمٜمف، يمام يٌٕمد ُمٜمف ًمق طمي ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

، ًمٚمٜمقوي، اإليْم٤مح ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة). «هذا هق اًمّمقاب، وهق اًمذي ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء وأـمٌ٘مقا قمٚمٞمف

 ، ط: دار احلدي٨م سمػموت(.4ص 

ِغ وجفه طذ ريض اهلل طـه حتؼقق ؾصة رجوع بالل  ه ومترُّ
إغ ادديـة وُبؽائِ

 ؾز اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم:

سمـ اًمٗمٞمض )صدوق إن ؿم٤مء اهلل( ٟم٤م أسمق إؾمح٤مق  أظمرج اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حمٛمد

إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل سمـ أيب اًمدرداء )جمٝمقل( طمدصمٜمل أيب حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن )ُم٤م 

قمـ أم  (وٓ يٕمرف ًمف ؾمامع ُمـ أم اًمدرداء)جمٝمقل،  سمحديثف سم٠مس( قمـ أسمٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل

٤مب اجل٤مسمٞم٦م ؾم٠مل سمالل أن ي٘مدم اًمِم٤مم ومٗمٕمؾ اًمدرداء قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل: عم٤م دظمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم

ُم٤م هذه اجلٗمقة »ذًمؽ،... صمؿ إن سمالٓ رأى ذم ُمٜم٤مُمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ي٘مقل ًمف: 

ن ًمؽ أن شمزورين ي٤م سمالل! وم٤مٟمتٌف طمزيٜم٤ًم وضِماًل ظم٤مئًٗم٤م ومريم٥م راطمٚمتف وىمّمد اعمديٜم٦م آي٤م سمالل! أُم٤م 

ٌٙمل قمٜمده ويٛمرغ وضمٝمف قمٚمٞمف، وأىمٌؾ احلًـ وم٠مشمك ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومجٕمؾ ي

واحلًلم ومجٕمؾ يْمٛمٝمام وي٘مٌٚمٝمام وم٘م٤مٓ ًمف: ي٤م سمالل ٟمِمتٝمل ٟمًٛمع أذاٟمؽ اًمذي يمٜم٧م شم١مذٟمف 

ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمًحر ومٗمٕمؾ ومٕمال ؾمٓمح اعمًجد ومقىمػ ُمقىمٗمف اًمذي يم٤من 

ش أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل»ٚمام أن ىم٤مل: اردم٧م اعمديٜم٦م، ومش اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم»ي٘مػ ومٞمف ومٚمام أن ىم٤مل: 

ظمرج اًمٕمقاشمؼ ُمـ ظمدورهـ، ش أؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل»زاد شمٕم٤مضمٞمجٝم٤م، ومٚمام أن ىم٤مل: 

وم٘م٤مًمقا: أسُمِٕم٨َم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ومام ُرئل يقم أيمثر سم٤ميمًٞم٤م وٓ سم٤ميمٞم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   44   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
. ؾمػم /112ًمٚمذهٌل  ،. شم٤مريخ اإلؾمالم2/412سمـ قم٤ًميمر ٓ ،)شم٤مريخ دُمِمؼصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم. 

 (. 1/43ووم٤مء اًمقوم٤م   4/13.أقمالم اًمٜمٌالء 

 جمٝمقٓن:إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع، وومٞمف 

شم٤مريخ »إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل سمـ أيب اًمدرداء. ىم٤مل اًمذهٌل ذم  -4

ٓ »: (/4) «ٕمٗم٤مءذم اًمْم اعمٖمٜمل». وىم٤مل ذم «إسمراهٞمؿ هذا جمٝمقل»: (/112) «اإلؾمالم
 .«ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م»(: 4/14) «ًم٤ًمن اعمٞمزان»احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ىم٤مل . و«يٕمرف

- شم٤مريخ دُمِمؼ»شمرضمؿ ًمف اسمـ قم٤ًميمر ذم  ،ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل سمـ أيب اًمدرداء» 
(/1 :وىم٤مل )«ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل سمـ أيب اًمدرداء روى قمـ ضمدشمف أم اًمدرداء وأسمٞمف سمالل، 

 .«ٚمٞمامن وأيقب سمـ ُمدرك احلٜمٗملروى قمٜمف اسمٜمف حمٛمد سمـ ؾم
ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل رضمؾ همػم ُمٕمروف، »: «اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل»وىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي احلٜمٌكم ذم 

سمؾ هق جمٝمقل احل٤مل ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م، مل يِمتٝمر سمحٛمؾ اًمٕمٚمؿ وٟم٘مٚمف، ومل يقصم٘مف أطمد ُمـ إئٛم٦م ومٞمام 

ؿ، وٓ يٕمرف ًمف ؾمامع ُمـ أم قمٚمٛمٜم٤مه ومل يذيمر ًمف اًمٌخ٤مري شمرمج٦م ذم يمت٤مسمف، ويمذًمؽ اسمـ أيب طم٤مشم

 (.14)اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل، ص .«اًمدرداء

)اجلرح واًمتٕمديؾ  .«ُم٤م سمحديثف سم٠مس»٘م٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ: ومحمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، وأُم٤م 

2/12.) 

ؾمػم أقمالم ) .«هق صدوق إن ؿم٤مء اهلل»٘م٤مل قمٜمف اًمذهٌل: ومحمٛمد سمـ اًمٗمٞمض اًمٖم٤ًمين أُم٤م و

 .(14/44اًمٜمٌالء 

 ؿالم اـعؾام  طذ اـرواية ادذؿورة:

: «شم٤مريخ اإلؾمالم». وىم٤مل اًمذهٌل ذم «رواه اسمـ قم٤ًميمر سمًٜمد ضمٞمد»ىم٤مل اًمًٛمٝمقدي: 
َـّ إسمراهٞمؿ هذا جمٝمقل» : «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء». وىم٤مل ذم «إؾمٜم٤مده ضمٞم د ُم٤م ومٞمف وٕمٞمػ، ًمٙم
هل ىمّم٦م »(: 4/14) «ًم٤ًمن اعمٞمزان». وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم «إؾمٜم٤مده ًملم، وهق ُمٜمٙمر»

 «اعمّمٜمقع»(، وذم 141)ص «إهار اعمرومققم٦م»اًم٘م٤مري ذم قمكم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م و .«سمٞمٜم٦م اًمقوع
ٓ أصؾ هل٤م وهل سمٞمٜم٦م »: (11)ص« شمذيمرة اعمقوققم٤مت»(، وحمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل ذم 13)رىمؿ:

(، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ درويش احلقت 4)ص «اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائد».وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم «اًمقوع

 ش.ٓ أصؾ ًمف:  »(112ص) «أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م» ذم

 ،وإؾمٜم٤مده جمٝمقل ،أصمر همري٥م ُمٜمٙمر»: «اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل»وىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي احلٜمٌكم ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ  وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع، وىمد اٟمٗمرد سمف حمٛمد سمـ اًمٗمٞمض اًمٖم٤ًمين، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ

ث٘م٦م وأُم٤مٟم٦م وٓ وٌط وإسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد هذا ؿمٞمخ مل يٕمرف سم ،سمالل قمـ أسمٞمف ، قمـ ضمده

وقمداًم٦م، سمؾ هق جمٝمقل همػم ُمٕمروف سم٤مًمٜم٘مؾ وٓ ُمِمٝمقر سم٤مًمرواي٦م، ومل يرو قمٜمف همػم حمٛمد سمـ 

اًمٗمٞمض روى قمٜمف هذا إصمر اعمٜمٙمر...، وم٘مقًمؽ ومٞمام شمٗمرد )إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد( سمف ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف 

)اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم  .«ؿواهلل أقمٚم .دقمقى جمردة ُم٘م٤مسمٚم٦م سم٤معمٜمع واًمرد وقمدم اًم٘مٌقل «إن إؾمٜم٤مده ضمٞمد»

 (.12-14اًمرد قمغم اًمًٌٙمل، ص

ؾزه  ا وأخذها ؾبضة من ترابؽاصؿة ريض اهلل طـفحتؼقق ؾصة رثا  

 ووضعفا طذ طقـفا وبؽاؤها:صذ اهلل طؾقه وسؾم 

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمقضمٕمٗمر اًمقاؾمٓمل، »هـ( سم٢مؾمٜم٤مده، وىم٤مل: 111:محمٛمد سمـ حمٛمقد اًمٜمج٤مر )أظمرضمف 

ٟم٤م أسمق احلًلم سمـ إسمٜمقد، قمـ قمٛمر سمـ ؿم٤مهلم، أظمؼمٟم٤م حمٛمد قمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ يقؾمػ، أظمؼم

سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مشم٥م، طمدصمٜمل ـم٤مهر سمـ حيٞمك، طمدصمٜمل أيب، قمـ ضمدي، 

قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: عم٤م رُمس رؾمقل اهلل 

ه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمذت ىمٌْم٦م ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ومقىمٗم٧م قمغم ىمؼم

 شمراب اًم٘مؼم وووٕمتف قمغم قمٞمٜمٝم٤م وسمٙم٧م، وأٟمِم٠مت شم٘مقل:

 ُم٤مذا قمغم ُمـ ؿمؿ شمرسم٦م أمحد

 

 أن ٓ يِمؿ ُمدى اًمزُم٤من همقاًمٞم٤م ۞

 ص٧ٌْم قمكمَّ ُمّم٤مئ٥م ًمق أهن٤م 

 

٧ٌّْم قمغم إي٤مم ِسن ًمٞم٤مًمٞم٤م ۞  ُص

 (414)اًمدرة اًمثٛمٞمٜم٦م ذم أظم٤ٌمر اعمديٜم٦م، ص  

هـ( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ اًمٜمج٤مر، وىم٤مل: 131:مسمـ قمٌد اًمقه٤مب ) ورواه قمٌد اًمّمٛمد

)إحت٤مف اًمزائر وإـمراف اعم٘مٞمؿ ش.أظمؼمين حمٛمد سمـ حمٛمقد  اًمٜمج٤مر سمخٓمف، أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمقاؾمٓمل، سمف»

 .(412ًمٚم٤ًمئر ذم زي٤مرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ص 

 ضمٕمٗمر هـ( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب31:مورواه حمٛمد سمـ أمحد شم٘مل اًمديـ اًمٗم٤مد )

 .(/1)ؿمٗم٤مء اًمٖمرام سم٠مظم٤ٌمر اًمٌٚمد احلرام اًمقاؾمٓمل.

أظمؼمٟم٤م اسمـ ٟم٤مس، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًم٘م٤مدر »ورواه اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي سم٢مؾمٜم٤مده، وىم٤مل: 

، ط: دار 134)ُمثػم اًمٖمرام اًم٤ًميمـ إمم أذف إُم٤ميمـ، صش.سمـ يقؾمػ، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق احلًلم إسمٜمقد، سمف

 احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة(.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( ٟم٘مال قمـ /111) «ووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك»ه اًمٕمالُم٦م اًمًٛمٝمقدي ذم وذيمر

 ٓسمـ قم٤ًميمر، ُمـ ـمريؼ ـم٤مهر سمـ حيٞمك احلًٞمٜمل. «اًمتحٗم٦م»

 يمام ٟم٥ًم همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء هذه إسمٞم٤مت إمم وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ.

؛ ؾمٚمقة اًمٙمئٞم٥م سمقوم٤مة احلٌٞم٥م ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ 4/112رؿم٤مد . ؾمٌؾ اهلدى واًم4/14)راضمع: شم٤مريخ ُمٙم٦م ٓسمـ اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد 

 .(4/12. ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ طمًلم اًمٕمّم٤مُمل اعمٙمل 2اًمدُمِم٘مل، ص 

 ش.قمدن ًمٞم٤مًمٞم٤م» -ش سن ًمٞم٤مًمٞم٤م»شمًتٌدل هذه اعمّم٤مدر يمٚمٝم٤م 

 وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع، وومٞمف جم٤مهٞمؾ مل ٟم٘مػ قمغم شمرمجتٝمؿ.

قًم٤م سملم حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم وسملم ضمده إيمؼم قمكم سمـ أُم٤م آٟم٘مٓم٤مع وم٢من هٜم٤مك اٟم٘مٓم٤م

وم٢من واًمد ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب  أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف.

ـم٤مًم٥م، وهبذا شمٙمقن رواي٦م حمٛمد سمـ قمكم قمـ ضمده إيمؼم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمرؾمٚم٦م يمام ىم٤مل 

)سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م سمِم٠مة(:  «ؾمٜمٜمف»(. واًمؽمُمذي ذم 1 /412) «هتذي٥م اًمٙمامل»احل٤مومٔم٤من: اعمزي ذم 

 .«أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم مل يدرك قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م»
لم ًـم٤مهر سمـ حيٞمك: هق ـم٤مهر سمـ حيٞمك سمـ احلًلم سمـ ضمٕمٗمر سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلو

ـ قمـ أسمٞمف، وقمٜمف أسمق سمٙمر اسم»( وىم٤مل: 34/2) «شم٤مريخ اإلؾمالم»سمـ قمكم، ذيمره اًمذهٌل ذم 

 .«اعم٘مرئ
ومٞمف  ويمذًمؽ .امومٚمؿ ٟم٘مػ قمغم شمرمجتٝم ، وأسمقهوأُم٤م حيٞمك سمـ احلًلم سمـ ضمٕمٗمر سمـ احلًلم

 .ؿمل ٟم٘مػ قمغم شمرمجتٝم رضم٤مل

( ٟم٦ًٌم هذه إسمٞم٤مت إمم /411) «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»ٟمٗمك اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم وىمد 

ذم  قمكم اًم٘م٤مري. وىم٤مل اعمال «ومم٤م يٜم٥ًم إمم وم٤مـمٛم٦م وٓ يّمح» وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وىم٤مل:

 صمؿ ذيمر اًمٌٞمتلم اعمذيمقرشملم. «ومم٤م يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م ذم شمٕمزيتٝم٤م»: (4/1312ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )

 إمم أن هذه اًمرواي٦م مل شمث٧ٌم. وهذه إؿم٤مرة واوح٦م ُمٜمٝمام

 :حتؼقق حديث: وضع ابن طؿر يده اـقؿـى طذ ؾز اــبي
: صمٜم٤م قمٌد اهلل أظمرج اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ حمٛمد، ىم٤مل

سمـ قمٛمر، قمـ ٟم٤مومع: أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر صغم ؾمجدشملم ذم اعمًجد، صمؿ ي٠ميت اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞمْمع يده اًمٞمٛملم قمغم ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويًتدسمر اًم٘مٌٚم٦م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ومّمؾ اًمّمالة قمغم صمؿ يًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ط: اعمٙمت٥م 44هـ(، رىمؿ:3اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق )م:

 اإلؾمالُمل، دُمِمؼ(.

 ومٞمف صمالث قمٚمؾ:

ٗمف أيمثر اًمٜم٘م٤مد إٓ أن يت٤مسمع، وسمٕمُْمٝمؿ وصم٘مقه ذم  األول: أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري وٕمَّ

ديمتقر سمِم٤مر واًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت ٟم٤مومع. وىم٤مل اًم

واًمِمقاهد، وم٘مد وصمَّ٘مف يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم، وأمحد سمـ يقٟمس، واخلٚمٞمكم، وىم٤مل اًمٕمجكم: ٓ سم٠مس سمف. 

ٗمف همػم واطمد ُمٜمٝمؿ: اًمٌخ٤مري، واسمـ اعمديٜمل، وحيٞمك سمـ  واظمتٚمػ ومٞمف ىمقل اسمـ ُمٕملم، ووٕمَّ

ئل، واسمـ ؾمٕمد، واًمؽمُمذي، واسمـ طم٤ٌمن، واًمدارىمٓمٜمل، ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من، وص٤مًمح ضمزرة، واًمٜم٤ًم

 (./1)حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  وأسمق أمحد احل٤ميمؿ.

ؿم٤مذ ؛ إذ اًمرواة  «ومٞمْمع يده اًمٞمٛملم قمغم ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ»أن ىمقًمف:  واـثاين:

ومٞمْمع يده  »، واًمٕمٛمري ي٘مقل سمدل هذه اجلٛمٚم٦م  «أشمك اسمـ قمٛمر اًم٘مؼم»أظمرون ي٘مقًمقن: 

 اًمخ. «اًمٞمٛملم

ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ أيقب، 

قمـ ٟم٤مومع: أن اسمـ قمٛمر يم٤من إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر دظمؾ اعمًجد، صمؿ أشمك اًم٘مؼم وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ 

هلل قمٚمٞمف )ومّمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اي٤م رؾمقل اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسمت٤مه. 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(.4هـ(، رىمؿ:3وؾمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق )م:

وروى ُم٤مًمؽ قمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر أٟمف ىم٤مل: رأي٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ي٘مػ قمغم ىمؼم اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞمّمكم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام. 

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل. وومّمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض 21ًمؽ، رىمؿ:)اعمقـم٠م، ًمإلُم٤مم ُم٤م

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(. 43هـ(، رىمؿ:3إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق )م:

وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜم٤م قمكم، ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: 

ًجد، وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، اًمًالم رأي٧م اسمـ قمٛمر، إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر دظمؾ اعم

)ومّمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٚم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ قمغم أيب سمٙمر، اًمًالم قمغم أيب، ويّمكم  ريمٕمتلم. 

  ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح، وؾمٗمٞم٤من هق اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وقمغم هق اسمـ قمٌد اهلل سمـ اعمديٜمل(.44هـ(، رىمؿ:3سمـ إؾمح٤مق )م:

إن اًمراوي قمـ اًمٕمٛمري إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٗمروي، وهق »اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين:  واًمث٤مًم٨م: ىم٤مل

وإن يم٤من روى ًمف اًمٌخ٤مري ومٗمٞمف وٕمػ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يم٤من صدوىم٤م، وًمٙمـ ذه٥م سمٍمه، ومرسمام 
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ًم٘مـ، ويمتٌف صحٞمح٦م. وه٤مه أسمق داود ضمدا. ومٝمذه اًمزي٤مدة اعمٜمٙمرة ُمٜمف، ومٝمذه اًمزي٤مدة ُمٜمف أو ُمـ 

 . «ؿمٞمخف
ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل أمحد: ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمٛمس  :أسمق سمٙمر إصمرمىم٤مل 

وىمٚم٧م ًمف: رأي٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ٓ يٛمًقن ش. ُم٤م أقمرف هذا»ويتٛمًح سمف؟ وم٘م٤مل: 

وهٙمذا يم٤من اسمـ »وي٘مقُمقن ٟم٤مطمٞم٦م ومٞمًٚمٛمقن. ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمؼم اًمٜمٌل

 وهمػمه(. (41صش )اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل»: اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اهل٤مدي احلٜمٌكم ذم ُم٤مم أمحداإلٟم٘مؾ هذه اًمرواي٦م قمـ ) .«قمٛمر يٗمٕمؾ

-وفم٤مهر يمالم إصمرم » :ؾ قمـ إصمرم٘مِ ٤م قمغم ُم٤م ٟمُ وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف اهلل ُمٕمٚم٘مً 

رأي٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م ٓ يٛمًقن  :وم٢مٟمف ىم٤مل ،أن ُمٞمؾ أمحد إمم اعمٜمع -وهق ُمـ أضمؾ أصح٤مسمف

طم٤مؿمٞم٦م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل قمغم ذح اإليْم٤مح ذم ُمٜم٤مؾمؽ ) .شد: وهٙمذا يم٤من يٗمٕمؾ اسمـ قمٛمر اٟمتٝمك. ىم٤مل أمحاًم٘مؼم

 (.، ط: دار احلدي٨م ، سمػموت ، صاحل٩م

 :جبفته طذ ؾز اـرسول   وضع أبو أيوبحتؼقق حديث: 
، قمـ )خمتٚمػ ومٞمف( ( ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ زيد13)رىمؿ: «ُمًٜمده»أظمرضمف أمحد ذم 

ف قمغم اًم٘مؼم، ٤م وضمٝمً ٤م ومقضمد رضمال واوٕمً ، ىم٤مل: أىمٌؾ ُمروان يقُمً )جمٝمقل( داود سمـ أيب ص٤مًمح

رؾمقل اهلل صغم اهلل  وم٘م٤مل: أشمدري ُم٤م شمّمٜمع؟ وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف وم٢مذا هق أسمق أيقب، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ضمئ٧ُم 

ٓ شمٌٙمقا قمغم »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل آت احلجر، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 . «اسمٙمقا قمٚمٞمف إذا وًمٞمف همػم أهٚمف يـ إذا وًمٞمف أهٚمف، وًمٙمـاًمد  
 سمٜمٗمس اإلؾمٜم٤مد. (1/1) «اعمًتدرك»احل٤ميمؿ ذم أظمرضمف و

٘مف أمحد وهمػمه ووٕمٗمف وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، يمثػم سمـ زيد خمتٚمػ ومٞمف، وصمَّ  ،ذم ُمتٜمف ٟمٙم٤مرة

 (./4)ُمٞمزان آقمتدال . «ٓ يٕمرف»اًمٜم٤ًمئل وهمػمه. وداود سمـ أيب ص٤مًمح جمٝمقل. ىم٤مل اًمذهٌل: 

( ُمـ ـمريؼ 31رىمؿ: ) «إوؾمط»( ، وذم 1444رىمؿ: ) «اًمٙمٌػم»اين ذم وأظمرضمف اًمٓمؼم

 ، قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اهلل)خمتٚمػ ومٞمف( ، قمـ يمثػم سمـ زيد)صدوق هيؿ( طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ

، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق أيقب عمروان سمـ احلٙمؿ: )صدوق يمثػم اًمتدًمٞمس، مل يدرك أسم٤م أيقب إٟمّم٤مري(

ٓ شمٌٙمقا قمغم اًمديـ إذا وًمٞمتٛمقه أهٚمف وًمٙمـ اسمٙمقا قمٚمٞمف » ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ش. إذا وًمٞمتٛمقه همػم أهٚمف

إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع. وؿمٞمخ اًمٓمؼماين ومٞمف: أمحد سمـ رؿمديـ اعمٍمي، وهق ُمتٝمؿ 
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 .، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة(41/4)ًم٤ًمن اعمٞمزانسم٤مًمٙمذب.

ون سمـ ؾمٚمٞمامن ( سمٜمٗمس اإلؾمٜم٤مد قمـ ؿمٞمخف ه٤مر4111) «إوؾمط»وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

٤م وٓ ( ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم 1/314) «اًمت٤مريخ»ذم ذر، وه٤مرون سمـ ؾمٚمٞمامن ذيمره اًمذهٌل  أيب

 .شمٕمدياًل 

( ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ زيد، قمـ 434)رىمؿ: «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم»٦م ذم ثوأظمرضمف اسمـ أيب ظمٞمٛم

 اعمٓمٚم٥م، سمف.

ىم٤مل » (:34)ص «ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ»ذم واعمٓمٚم٥م سمـ قمٌداهلل سمـ طمٜمٓم٥م، ىم٤مل اًمٕمالئل 

٤م، إٓ ىمقًمف: طمدصمٜمل ُمـ اًمٌخ٤مري: ٓ أقمرف ًمٚمٛمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمامقمً 

ؿمٝمد ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ىم٤مل اًمؽمُمذي: وؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ـ 

اهلل: وأٟمٙمر قمكم سمـ اعمديٜمل أن يٙمقن اعمٓمٚم٥م ؾمٛمع ُمـ  يٕمٜمل اًمدارُمل ـ ي٘مقل ُمثٚمف. ىم٤مل قمٌد

ا ُمـ وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اعمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م قم٤مُم٦م أطم٤مديثف ُمراؾمٞمؾ، مل يدرك أطمدً  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.

 ًً ٤م، وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع أو ُمـ يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وأٟم

٤ًٌم ُمٜمٝمؿ  .«ىمري
 .«صدوق يمثػم اًمتدًمٞمس واإلرؾم٤مل»: «شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

، واًمّمالة قمٜمده، أو )أي: اًم٘مؼم( أُم٤م اًمتٛمًح سمف»ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع: 

ىمّمده ٕضمؾ اًمدقم٤مء قمٜمده، ُمٕمت٘مدا أن اًمدقم٤مء هٜم٤مك أومْمؾ ُمـ اًمدقم٤مء ذم همػمه، أو اًمٜمذر ًمف، أو 

٘م٤مل اًمِمٞمخ: ومٚمٞمس هذا ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم، سمؾ هق مم٤م أطمدث ُمـ اًمٌدع اًم٘مٌٞمح٦م ، ومٟمحق ذًمؽ

ًمًٚمػ وإئٛم٦م قمغم أن ُمـ ؾمٚمؿ قمغم ىم٤مل ذم آظمتٞم٤مرات: اشمٗمؼ ا اًمتل هل ُمـ ؿمٕم٥م اًمنمك.

اًمّم٤محللم وم٢مٟمف ٓ يتٛمًح سم٤مًم٘مؼم وٓ ي٘مٌٚمف، سمؾ واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء 

اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ٓ يًتٚمؿ وٓ ي٘مٌؾ إٓ احلجر إؾمقد، واًمريمـ اًمٞمامين يًتٚمؿ وٓ ي٘مٌؾ قمغم 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمري٤مض(./231ٌكم )يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت احلٜم .«اًمّمحٞمح

وٓ يًتح٥م اًمتٛمًح سمح٤مئط ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم: 

 .(1/124)اعمٖمٜمل .«وٓ شم٘مٌٞمٚمف، ىم٤مل أمحد: ُم٤م أقمرف هذا

ٓ جيقز أن يٓم٤مف سم٘مؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويٙمره إًمّم٤مق اًمٔمٝمر »ىم٤مل اًمٜمقوي: و

سمؾ  ،ويٙمره ُمًحف سم٤مًمٞمد وشم٘مٌٞمٚمف :ىم٤مًمف أسمق قمٌٞمد اهلل احلٚمٞمٛمل وهمػمه ىم٤مًمقا ،واًمٌٓمـ سمجدار اًم٘مؼم
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هذا هق اًمّمقاب  .إدب أن يٌٕمد ُمٜمف يمام يٌٕمد ُمٜمف ًمق طميه ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٢من ؛ وٓ يٖمؽم سمٛمخ٤مًمٗم٦م يمثػميـ ُمـ اًمٕمقام وومٕمٚمٝمؿ ذًمؽ ،اًمذي ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء وأـمٌ٘مقا قمٚمٞمف

وٓ يٚمتٗم٧م إمم حمدصم٤مت  ،قن سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وأىمقال اًمٕمٚمامءآىمتداء واًمٕمٛمؾ إٟمام يٙم

اشمٌع ـمرق اهلدى  :وىم٤مل اًمٗمْمؾ اسمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ...،اًمٕمقام وهمػمهؿ وضمٝم٤مٓهتؿ

وُمـ ظمٓمر سم٤ٌمًمف أن  ،وإي٤مك وـمرق اًمْمالًم٦م وٓ شمٖمؽم سمٙمثرة اهل٤مًمٙملم ،وٓ ييك ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم

ٕن اًمؼميم٦م إٟمام هل ومٞمام واومؼ  ؛٦م ومٝمق ُمـ ضمٝم٤مًمتف وهمٗمٚمتفاعمًح سم٤مًمٞمد وٟمحقه أسمٚمغ ذم اًمؼميم

 (.2/3)اعمجٛمقع  .«ويمٞمػ يٜمٌٖمل اًمٗمْمؾ ذم خم٤مًمٗم٦م اًمّمقاب ،اًمنمع

ومٞمٜمٌف اًمٕم٤ممل همػمه قمغم ذًمؽ وحيذرهؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٌدع اًمتل »: اعم٤مًمٙمل وىم٤مل اسمـ احل٤مج

احلرام  أطمدصم٧م هٜم٤مك ومؽمى ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده يٓمقف سم٤مًم٘مؼم اًمنميػ يمام يٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم

ويتٛمًح سمف وي٘مٌٚمف ويٚم٘مقن قمٚمٞمف ُمٜم٤مديٚمٝمؿ وصمٞم٤مهبؿ ي٘مّمدون سمف اًمتؼمك، وذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمٌدع؛ 

وُم٤م يم٤من ؾم٥ٌم قم٤ٌمدة اجل٤مهٚمٞم٦م  .ٕن اًمتؼمك إٟمام يٙمقن سم٤مٓشم٤ٌمع ًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 ، ط: دار اًمؽماث(.11/4)اعمدظمؾ  .«ًمألصٜم٤مم إٓ ُمـ هذا اًم٤ٌمب

 رجال اـغقب: طبا  اهلل، أي: ادالئؽة، أو من االستؿدا  :اـثامـة سلـةاد

إذا أوؾ »قمـ قمت٦ٌم سمـ همزوان، قمـ ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ زيد سمـ قمكم 

٤م وهق سم٠مرض ًمٞمس هب٤م أٟمٞمس، ومٚمٞم٘مؾ: ي٤م قم٤ٌمد اهلل أهمٞمثقين، ي٤م أطمديمؿ ؿمٞمئ٤م أو أراد أطمديمؿ قمقٟمً 

 .(4/42/442جؿ اًمٌٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )اعمٕم.«ا ٓ ٟمراهؿقم٤ٌمد اهلل أهمٞمثقين، وم٢من هلل قم٤ٌمدً 

سمـ احلًلم  هـ زيُد سمـ قمكم٦ٌ42م سمـ همزوان اعمتقرم ؾمٜم٦م تع، يرويف قمـ قمٓموإؾمٜم٤مده ُمٜم٘م

)جمٛمع ؾمٜم٦م. وىم٤مل اهلٞمثٛمل: زيد سمـ قمكم مل يدرك قمت٦ٌم.  1هـ ، وسمٞمٜمٝمام  3اعمقًمقد ؾمٜم٦م  سمـ قمكم

 (.4/41اًمزوائد 

، وذم إؾمٜم٤مده 3احلدي٨م رىمؿ:  «ٞمٚم٦مقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚم»ورواه أسمق سمٙمر سمـ اًمًٜمل ذم 

 «اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل»ُمٕمروف سمـ طم٤ًمن اًمًٛمرىمٜمدي، وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م، يمام ذم 
 . «اجلرح واًمتٕمديؾ». وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ: جمٝمقل، يمام ذم «اعمٞمزان»ٓسمـ قمدي، ويمذا ذم 

 وُم٤م أظمرضمف اسمـ اًمًٜمل يمام يكم:

، قمـ ىمت٤مدة، قمـ اسمـ سمريدة، ُمٕمروف سمـ طم٤ًمن أسمق ُمٕم٤مذ اًمًٛمرىمٜمدي، قمـ ؾمٕمٞمدقمـ 

قمـ أسمٞمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إذا اٟمٗمٚمت٧م داسم٦م أطمديمؿ سم٠مرض ومالة ومٚمٞمٜم٤مد: ي٤م قم٤ٌمد اهلل اطمًٌقا، ي٤م قم٤ٌمد اهلل اطمًٌقا، وم٢من هلل »

 .«قمز وضمؾ ذم إرض طم٤مضا ؾمٞمحًٌف
 ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف: ومٞمف قمٚمت٤من: إومم ُمٕمروف هذا همػم ُمٕمروف، ىم٤مل ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اهلالزم

 اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ أسمٞمف: جمٝمقل. وأُم٤م اسمـ قمدي وم٘م٤مل: إٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م.

اًمث٤مٟمٞم٦م: آٟم٘مٓم٤مع، وسمف أقمٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر وم٘م٤مل: طمدي٨م همري٥م أظمرضمف اسمـ اًمًٜمل 

ورد ُمـ اسمـ سمريدة قمـ أسمٞمف،  واًمٓمؼماين، وذم إؾمٜم٤مده اٟم٘مٓم٤مع سملم اسمـ سمريدة واسمـ ُمًٕمقد. وُم٤م

وُم٤م ىم٤مل اًمٜمقوي سمٙمقٟمف جمرسًم٤م، ومٗمٞمف أن  (./3)قمج٤مًم٦م اًمراهم٥م اعمتٛمٜمل  ومٝمق ُم٘محؿ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ.

 اًمٕم٤ٌمدات ٓ شمٌتٜمل قمغم اًمتجرسمٞم٤مت، سمؾ قمغم إطم٤مدي٨م وأي٤مت. 

ومدقمقشمف  إذا أص٤مسمؽ ُض  »ويٜم٤مذم احلدي٨َم اعمذيمقر ُم٤م ورد ذم ؾمٜمـ أيب داود ُمرومققًم٤م: 

 -أو ومالة  - راءَ ٗمْ ىمَ  ومدقمقشمف، أٟمٌتٝم٤م ًمؽ، وإذا يمٜم٧م سم٠مرضٍ  ؾمٜم٦مٍ  قمٜمؽ، وإن أص٤مسمؽ قم٤ممُ  يمِمٗمف

 ، و هذا طمدي٨م صحٞمح(.331)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ: .شه٤م قمٚمٞمؽف، ردَّ ؽ ومدقمقشمَ ومْمٚم٧م راطمٚمتُ 

 فأظمرضم اعمالئٙم٦م، يمام روي قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام. «قم٤ٌمد اهلل»عمراد سمـ وا

إن هلل ُمالئٙم٦م ذم إرض يٙمتٌقن ُم٤م ي٘مع ذم إرض ُمـ »ده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤م

اطمت٤مج إمم قمقن سمٗمالة ُمـ إرض ومٚمٞم٘مؾ: ورق اًمِمجر، وم٢من أص٤مسم٧م أطمدا ُمٜمٙمؿ قمرضم٦م أو 

هذا ُمقىمقف قمغم اسمـ »ًمٌٞمٝم٘مل: . ىم٤مل ا«أقمٞمٜمقا قم٤ٌمد اهلل رمحٙمؿ اهلل، وم٢مٟمف يٕم٤من إن ؿم٤مء اهلل

)أداب  .«ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمقضمقد صدىمف قمٜمدهؿ ومٞمام ضمرسمقاقم٤ٌمس، ُمًتٕمٛمؾ قمٜمد اًمّم٤محللم 

 .(. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد: رضم٤مًمف صم٘م٤مت12ًمٚمٌٞمٝم٘مل، رىمؿ:

ٗمف اسمـ قمٌد اًمؼم، ووصمَّ٘مف  ؾ اسمـ طمزم أطمد رواشمف، وهق أسم٤من سمـ ص٤مًمح، ووٕمَّ وضمٝمَّ

ع وًمٞمس هق ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل يٛمٙمـ اًم٘مٓمواحلدي٨م ُمقىمقف قمغم اسمـ قم٤ٌمس، أظمرون. 

ف ٗمواًمٔم٤مهر أٟمف مم٤م أظمذه اسمـ قم٤ٌمس قمـ سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب، وخي٤مًمسم٠مهن٤م ذم طمٙمؿ اعمرومقع، 

 احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمذيمقر ومٞمام ؾمٌؼ.

قمغم ضمقاز ٟمداء همػم  -ًمق ضمٕمٚمٜم٤مه ذم طمٙمؿ اعمرومقع- ٓ يّمح آطمتج٤مج هبذه اًمرواي٦مو

ٟمراهؿ، وأُم٤م ومٞمام ًمٞمس حت٧م ُم٘مدور اًمٌنم، ٕن اعمالئٙم٦م ُمقضمقدون طم٤مضون، ًمٙمٜم٤م ٓ اهلل 

، سم٤مسيـووؾم٤مُمٕملم  ،إرواح ومال يقضمد دًمٞمؾ صحٞمح قمغم يمقهنؿ طم٤مضيـ وؿم٤مهديـ

 جمٞمٌلم وُمٖمٞمثلم.و



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾ سمٕمض ُمالئٙمتف سمٜمٍم قم٤ٌمده ومٝمؿ ًمق ٟم٤مدى إٟم٤ًمن اعمالئٙم٦م قمغم اقمت٘م٤مد أن اهلل ويمَّ 

 ذًمؽ إن يم٤مٟم٧م طم٤مضة ذم هبذا آقمت٘م٤مد يٜمٍمون اًمٜم٤مس سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم، ومال سم٠مس سمٜمداء اعمالئٙم٦م

 .اًمقىم٧م

إن هلل ُمالئٙم٦م ؾمٞم٤مطملم ذم »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح(11)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،  .«إرض، وُمُْماًل قمـ يُمت٤َّمب اًمٜم٤مس

٤مب وم٤مًمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ، ُم٤م ي٘مدر ه١مٓء قمٚمٞمف، مم٤م ٓ جيحده أطمد، وأيـ هذا ُمـ آؾمتٖم٤مصم٦م سم٠مصح

وأرواح اًمّم٤محللم ذم قمٚمٞملم، أو ذم اًمؼمزخ، يمام هق ُمذه٥م . اًم٘مٌقر إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم

٤م أن إرواح اًمتل ذم قمٚمٞملم، أو ذم اًمؼمزخ أهن٤م شمًٛمع  وذقمً اًمًٚمػ واخلٚمػ، ومٞمٛمتٜمع قم٘ماًل 

 جل مك ُّٱ٤م، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: دقم٤مء أهؾ إرض، وشمٜمٗمٕمٝمؿ، وشمتٍمف ومٞمٝمؿ، هذا حم٤مل ىمٓمٕمً 
، ومٙمؾ ُمـ دقمل ُمـ إُمقات اًمّم٤محللم ومٛمـ دوهنؿ هم٤مومؾ قمـ دقم٤مء (٥حلاف/ األ) َّ خل حل

 داقمٞم٦م، سمٜمّمقص اًم٘مرآن اًمٕمزيز.

 :أي ،هؿ اًمذيـ يقضمدون ذم اًمّمح٤مرى «أقمٞمٜمقا قم٤ٌمد اهلل»أو اعمراد ُمـ قم٤ٌمد اهلل ذم ىمقًمف 

 ٓمرب اًم٤ٌمل يٜم٤مدي ًمٞمٕمٞمٜمف ُمـ يم٤منٟمداء احل٤مئر اعمْمؾمقاء يم٤مٟمقا ُمالئٙم٦م أو أٟم٤مؾم٤م. وهذا ُمثؾ 

 :ومٞم٘مقل ،يمام ي٘مقل إقمٛمك اعمتِمقش اًم٘م٤مئؿ اًمذي ٓ يدري أيـ يذه٥م ،اهٜم٤مك إن يم٤من ُمقضمقدً 

ٓ ًمٚمٖم٤مئ٥م. وهذا يم٤من ُم٤م حت٧م  ،ايم٤من ُمقضمقدً  ومٛمٜم٤مداشمف ًمٚمح٤مض إنْ  ،«ي٤م رضمال ظمذ سمٞمدي»

 طم٤مض ومٞمٕملم وإٓ ومال. إؾم٤ٌمب سمحٞم٨م إن يم٤من أطمدٌ 

أن  :اًمث٤مين»ًمٗمت٤موى اًمرؿمٞمدي٦م: ااجلٜمجقهل ذم  ُمقٟٓم٤م رؿمٞمد أمحد ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م

. ا قمـ اًم٘مؼمىم٤مًمف قمٜمد اًم٘مؼم أو سمٕمٞمدً  ءٝمذا ذك، ؾمقاوم. اىمض طم٤مضمتل :ي٘مقل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم

ـمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ اعمٞم٧م ذم هق ٚمٞمس ، وم«اهلل قم٤ٌمد اأقمٞمٜمق» سمٕمض اًمرواي٤مت اًمقارد ذمأُم٤م و

 ققضمُم هؿ قم٤ٌمد اهلل اًمذيـٟمداء  ؛ سمؾ اعمراداحل٘مٞم٘م٦م
ِ
، ٕن اهلل ٤مٟم٦ُم ُمٜمٝمؿوآؾمتٕم دون ذم اًمّمحراء

ٚمٝمؿ هبذا إشمٕم٤ممم   (.41)ومت٤موى رؿمٞمدي٦م، ص .«)أي: إقم٤مٟم٦م اًمٕم٤ٌمد( ُمرويمَّ

سم٘مّم٦م احل٩م ًمإلُم٤مم أمحد،  اًمٜم٤مس قمغم ضمقاز آؾمتٛمداد سمٖمػم اهلل اؾمتدل سمٕمضشبفة: 

طمجج٧م »روى اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب، ي٘مقل: 

يم٤ٌم، وصمالث ُم٤مؿمٞم٤م، أو صمالث رايم٤ٌم، واصمٜمتلم ُم٤مؿمٞم٤م، ومْمٚمٚم٧م اًمٓمريؼ ذم مخس طمج٩م، اصمٜمتلم را

ىم٤مل: ومٚمؿ أزل أىمقل  ،«ي٤م قم٤ٌمد اهلل، دًمقين قمغم اًمٓمريؼ»٤م ومجٕمٚم٧م أىمقل: ، ويمٜم٧م ُم٤مؿمٞمً طمج٦مٍ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ، وإؾمٜم٤مده ضمٞمد(.243)ؿمٕم٥م اإليامن، رىمؿ: ذًمؽ طمتك وىمٗم٧م قمغم اًمٓمريؼ، أو يمام ىم٤مل أيب.

عمالئٙم٦م، وهؿ ًمٞمًقا سمٖم٤مئٌلم، وقمدم رؤيتٝمؿ ٓ إن ه١مٓء اًمٕم٤ٌمد اواجلواب طـفا: 

 ًتٚمزم همٞمٌتٝمؿ.شم

ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: أٟم٧م شمٕمٚمؿ أن ٓ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم يٕمت٘مد أن أطمًدا : اـثاكقة اـشبفة

همػم اهلل شمٕم٤ممم ي٘ميض احل٤مضم٦م. وُمـ يٕمت٘مد أن اًمذي ي٘ميض احلقائ٩م ويٜمجل ُمـ اعمٝم٤مًمؽ إٟمام هق 

ٛمجرد ٟمداء هم٤مئ٥م، ُمٕمت٘مًدا أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف خيٚمؼ ومٞمف اهلل شمٕم٤ممم ٓ همػمه، ومال جيقز شمٙمٗمػمه سم

 اًمًامع، ومٞمجٞم٥م ويٖمٞم٨م.

مل يث٧ٌم ؾمامع اعمٞم٧م ُمـ سمٕمٞمد وٓ إضم٤مسمتف وٓ إهم٤مصمتف سمدًمٞمؾ صحٞمح.  واجلواب طـفا:

واًمًامع ُمـ ىمرب اًم٘مؼم خمتٚمػ ومٞمف. وأُم٤م ؾمامع يمؾ يمالم ومٚمؿ يث٧ٌم. ٟمٕمؿ ورد ؾمامع اًمًالم 

ُمـ اعمجٚمد اًمث٤مُمـ،  «ومت٤موى دار اًمٕمٚمقم زيمري٤م» وضمقاسمف ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م وشمٗمّمٞمٚمف ذم
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس  «آؾمتذيم٤مر»اًمؼم ذم  ا أظمرضمف اسمـ قمٌد٤م واطمدً وٟم٘مدم إمم اًم٘مراء طمديثً 

سم٘مؼم أظمٞمف اعم١مُمـ يم٤من يٕمرومف ذم اًمدٟمٞم٤م  ُم٤م ُمـ أطمد ُمرَّ  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ىم٤مل

ومت٤موى دار »وحت٘مٞمؼ إؾمٜم٤مده ُمذيمقر ذم  (/41)آؾمتذيم٤مر .«ًالمًمآ قمرومف ورد قمٚمٞمف إومًٚمؿ قمٚمٞمف 

 .«اًمٕمٚمقم زيمري٤م
 مث زث ٹٱٹٱُّ وقمدم إضم٤مسمتف سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل؛ ًمٙمؾ ٟمداء ٟمٕمؿ ىمد صم٧ٌم قمدم ؾمامقمف 

 من زن  ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 (فاطر) َّ ني  مي زي ري ٰى ىنين نن

أن إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمده، وأٟمف اًمٜم٤مومع أن اهلل هق اخل٤مًمؼ، و ويٕمت٘مدون واًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن

اًمْم٤مر، وأٟمف هق اًمذي جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه، وًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م أرادوا إٓ اجل٤مه واًمِمٗم٤مقم٦م ممـ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ يدقمقٟمف.
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب
 اك  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث  ٹٱٹٱُّٱو( ٨٨ئنس/ ) َّ  ىك مك لك اك
 (٣الزمر/ ) َّ ىل مل يك ىك مك لك

 حتًٞمٜم٤ًم ًمٚمٔمـ سم٤معمًٚمؿ. ٓ جيقز شمٙمٗمػمه سمٛمجرد ٟمداء هم٤مئ٥مٟمٕمؿ، 
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ؿ أن ـمٚم٥م ، وًمٙمـ ٓ ٟمًٚم  اهلل ُمنمكٌ  ٌد همػمَ ُمـ قمَ  نٓ ؿمؽ أ :اـشبفة اـثاـثة

ا أهنؿ هؿ ُمٕمت٘مدً  ٞم٨ُم ٤م ًمق يم٤من اعمًتٖمِ ٤م، وإٟمام يٙمقن ذيمً ُمٓمٚم٘مً  ٞم٨م هبؿ ذكٌ ٖمِ اإلهم٤مصم٦م ممـ اؾمتُ 

٤م؛ أُم٤م ُمـ اقمت٘مدهؿ ا، ومحٞمٜمئذ يٙمقن ُمـ اًمنمك آقمت٘م٤مدي ىمٓمٕمً ٤م وإجي٤مدً قن ًمذًمؽ ظمٚم٘مً اًمٗم٤مقمٚم

ٌُّ اًمٗم٤مقمٚملم يمًًٌ  ٜم٤م ومٚمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ ـمٚم٥م اإلهم٤مصم٦م ُمٜمٝمؿ ٤م ومٚمٞمس سمٛمًٚمَّؿ؛ وًمئـ ؾمٚمٛمَّ ًٌ ٤م وشمً

وٟمدائٝمؿ إٓ اًمتقؾمؾ هبؿ، وإن يم٤من اًمٚمٗمظ فم٤مهرا يدل قمغم اًمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ، ًمٙمـ ُم٘مّمقد 

 ؿ إمم رهبؿ.هب اًمتقؾمُؾ  ٞم٨ِم اعمًتٖمِ 

ٌٌُِّٞم٦م، ومتٜم٥ًم اإلهم٤مصم٦م إًمٞمٝمؿ اجلواب:  أُم٤م ىمقًمٙمؿ إن ًمٚمٛمًتٖم٤مث هبؿ ىمدرة يمًٌٞم٦م وشمً

هبذا اعمٕمٜمك. ىمٚمٜم٤م: إن يمالَُمٜم٤م ومٞمٛمـ ُيًتٖم٤مُث سمف قمٜمد إعم٤مم ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل، أو ًم١ًمال ُم٤م 

أو اؿمِػ  ٓ يٕمٓمٞمف ويٛمٜمٕمف إٓ اهلل، ومال ي٘م٤مل ٕطمد طمل أو ُمٞم٧م، ىمري٥م أو سمٕمد: ارزىمٜمل،

ُمرييض، إمم همػم ذًمؽ مم٤م هق ُمـ إومٕم٤مل اخل٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم؛ سمؾ ي٘م٤مل عمـ ًمف ىمدرة يمًٌٞم٦م: أقمٜمل 

 ذم محؾ ُمت٤مقمل ، أو همػم ذًمؽ، ُمثاًل.

ه، وم٢مٟمف يدل قمغم ٗمٞمد همػمَ وإن شمٙمٚمٛمقا سمام يُ  قًمٙمؿ أٟمف ًمٞمس ُم٘مّمقدهؿ إٓ اًمتقؾمُؾ وأُم٤م ىم

ا إٓ إذا ـم٤مسمؼ آقمت٘م٤مد، وهذا ي٘متيض ؾمد ن يمٗمرً ٤م، وأٟمف ٓ يٙمقأن اًمنمك ٓ يٙمقن إٓ اقمت٘م٤مديًّ 

اتلٔبث/ ) َّ  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱأسمقاب اًمنمائع سم٠مهه٤م، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:

روا سم٠مًمٗم٤مظ وأقمامل شمدلُّ  ويمذًمؽ اًمٕمٚمامءُ ، (٧٤ وًمق ومتحٜم٤م هذا اًم٤ٌمب  .قمغم ُم٤م هق دون ذًمؽ يمٗمَّ

ٕمٚم٘م٦ُم سم٠مطمٙم٤مم إًمٗم٤مظ، ُمـ طمد ًدَّ إسمقاب اعمتًم٤ًمغ ًمٙمؾ أطمد أن يتٙمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م أراد، ومتٜمْ 

وهمػمذًمؽ ُمـ  ،ب اًمٕم٘مقد ُمـ ٟمٙم٤مح وـمالقاًدت أسمقويمٗم٤مرة يٛملم وفمٝم٤مر، وٟٓمْ  ،ذفىم

اًمٗمًقخ واعمٕم٤مٓت، ومال يتٕمٚمؼ طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم سم٠مي ًمٗمظ يم٤من إٓ إذا اقمت٘مد اعمٕمٜمك وإن أومٞمد 

 (.طمزم، ط: دار اسمـ 31-32ٕم٘مد اًمثٛملم ذم سمٞم٤من ُم٤ًمئؾ اًمديـ، ص)اًم .«سمقوع إًمٗم٤مظ

  :خالصة اـؼول

ام هق حت٧م إؾم٤ٌمب، ويمذًمؽ سمام هق ومقق إؾم٤ٌمب إن سم( جيقز ٟمداء همػم اهلل شمٕم٤ممم 4)

٥م واعمقدة، أو ٟمداء ُم٤م ذم اإلقمراب قمـ احل ، أواًمٖمرض ُمٜمف جمرد اًمِمقق وآؾمتٚمذاذيم٤من 

 .يمام ًمق ىم٤مل اعمت٠ممل: ي٤م أُمل، اًم٘مٚم٥م

(ٕجيقز ٟمداء همػم اهلل شمٕم٤ممم سمام هق ومقق ا ٓ ) قمغم قم٘مٞمدة ؾم٤ٌمب ؾمقاء يم٤من طمٞم٤ًّم أو ُمٞمت٤ًم
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سمؾ هق طمرام، جي٥م آضمتٜم٤مب وآسمتٕم٤مد  ، وىمدرةً قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م واقمت٘م٤مد اًمتًٚمط اًمٖمٞمٌل قمٚماًم 

أُم٤مشمٜم٤م اهلل قمغم شمقطمٞمده اخل٤مًمص ذم آقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ.  (٣الزمر/ ) َّنث مث زث  رث  ُّٱقمٜمف.

 َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٹٱٹٱُّٱو( ٥األحلاف/ )
 ىه مه ُّٱٱقمٚمٛمٜم٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ٟم٘مقل:ىمد و( ١٤الرعد/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي يه
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يقُّٱٱٹٱٹٱو( ٥اىفاحتث/ ) َّ جي يه
 (٧١األُعام/ ) َّ  ين ىن نن من زن

اعم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م يمام سح اًمٕمٚمامء، وىم٤مًمقا:  ( ٟمٕمؿ، ٓ يٙمٗمر ًمّم٤مطمٌف إلُمٙم٤من اًمت٠مويؾ،1)

ًٓ  ٦مٝم٤م شمًٕمومٞمسم٤مًمٙمٗمر إذا يم٤من  ذم ٟمٗمٞمف، وم٤مٕومم ًمٚمٛمٗمتل  واطمدٌ  واطمتامٌل  ، ًمٚمٙمٗمروشمًٕمقن اطمتام

 .واًم٘م٤ميض أن يٕمٛمؾ سم٤مٓطمتامل اًمٜم٤مذم

 ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم:وإًمٞمٙمؿ سمٕمض ٟمّمقص اًمٕمٚمامء ذم 

ٟم٤م ُمـ أهؾ إهقاء ُمع ُم٤م صم٧ٌم اقمٚمؿ أن احلٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ ذيمر»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اهلامم: 

ُمـ قمدم شمٙمٗمػم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م يمٚمٝمؿ حمٛمٚمف  -رمحٝمؿ اهلل  -قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل 

أن ذًمؽ اعمٕمت٘مد ٟمٗمًف يمٗمر، وم٤مًم٘م٤مئؾ سمف ىم٤مئؾ سمام هق يمٗمر، وإن مل يٙمٗمر سمٜم٤مء قمغم يمقن ىمقًمف ذًمؽ 

، 4/124: دار اًمٗمٙمر. واًمٌحر اًمرائؼ ، ط4/14)ومتح اًم٘مدير .«ا ذم ـمٚم٥م احلؼقمـ اؾمتٗمراغ وؾمٕمف جمتٝمدً 

 ، ط: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م(13، ط: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. وُمٜمح اًمروض إزهر ذح اًمٗم٘مف إيمؼم، ص /44و

: روى اًمٓمح٤موي «ضم٤مُمع اًمٗمّمقًملم»ذم وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىم٤ميض ؾِماموٟم٦م احلٜمٗمل 

 .«ُم٤م أدظمٚمف ومٞمف هُمـ اإليامن إٓ ضمحقد ج اًمرضمَؾ رٓ خُي أٟمف » أصح٤مسمٜم٤م:أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل و قمـ
إذ اإلؾمالم اًمث٤مسم٧م ٓ يزول  ،وُم٤م يِمؽ أٟمف ردة ٓ حيٙمؿ هب٤م ،ُم٤م شمٞم٘مـ أٟمف ردة حيٙمؿ هب٤مصمؿ 

ويٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل إذا رومع إًمٞمف هذا أن ٓ ي٤ٌمدر سمتٙمٗمػم أهؾ اإلؾمالم  ُمع أن اإلؾمالم يٕمٚمق. ،سمِمؽ

٤م ومٞمام ٟم٘مٚمتف ذم هذا اًمٗمّمؾ ٧م هذه ًمتّمػم ُمٞمزاٟمً أىمقل: ىمدُم ُمع أٟمف ي٘ميض سمّمح٦م إؾمالم اعمٙمره.

 .ُمـ اعم٤ًمئؾ، وم٢مٟمف ىمد ذيمر ذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف يمٗمر، ُمع أٟمف ٓ يٙمٗمر قمغم ىمٞم٤مس هذه اعم٘مدُم٦م. ومٚمٞمت٠مُمؾ

 ، ط: اعمٓمٌٕم٦م إزهري٦م(/41 ضم٤مُمع اًمٗمّمقًملم)

، ط: دار اًمٙمت٤مب /411)اًمٌحر اًمرائؼ واًمٕم٤ٌمرة اعمذيمقرة ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ ٟمجٞمؿ ذم 

 ( ٟم٘مال قمـ اًمٌحر.1/1وُمثٚمف ذم رد اعمحت٤مر ) (.اإلؾمالُمل

وٓ خَيرج اًمٕمٌُد ُمـ اإليامن إٓ »: «اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»اًمٓمح٤موي ذم وىم٤مل اإلُم٤مم 
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 .«سمجحقد ُم٤م أدظمٚمف ومٞمف

واًمذي حترر أٟمف ٓ يٗمتك سمتٙمٗمػم ُمًٚمؿ أُمٙمـ محؾ يمالُمف قمغم حمٛمؾ »وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: 

، ومٕمغم هذا وم٠ميمثر أًمٗم٤مظ اًمتٙمٗمػم اعمذيمقرة ٓ ٞمٗم٦مً وٕم أو يم٤من ذم يمٗمره اظمتالف وًمق رواي٦مً  ،طمًـ

 ، سم٤مب اعمرشمديـ(./41)اًمٌحر اًمرائؼ.«يٗمتك سم٤مًمتٙمٗمػم هب٤م. وًم٘مد أًمزُم٧م ٟمٗمز أن ٓ أومتل سمٌمء ُمٜمٝم٤م

 :)ىمقًمف» ٤م هل٤م:، وم٘م٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ؿم٤مرطًم «اًمٌحر»قمـ  «اًمدر اعمخت٤مر»رم  ٤م احلّمٙمٗملٟم٘مٚمٝمو

وًمق يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م ًمٖمػم أهؾ ُمذهٌٜم٤م، ويدل قمغم  5أىمقل ( ىم٤مل اخلػم اًمرُمكم:وٕمٞمٗم٦مً  وًمق رواي٦مً 

 ، سم٤مب اعمرشمد(.14/1)رد اعمحت٤مر ٤م قمٚمٞمف.ذًمؽ اؿمؽماط يمقن ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر جمٛمٕمً 

اًمٙمٗمر رء قمٔمٞمؿ، ومال أضمٕمؾ اعم١مُمـ يم٤مومرا »: «اًمٗمت٤موى اًمّمٖمرى»وذم » :اسمـ ٟمجٞمؿ ىم٤ملو

همػمه٤م: إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م [ و1/13] «اخلالص٦م»وذم  ُمتك وضمدت رواي٦م أٟمف ٓ يٙمٗمر اهـ.

وضمقه شمقضم٥م اًمتٙمٗمػم ووضمف واطمد يٛمٜمع اًمتٙمٗمػم، ومٕمغم اعمٗمتل أن يٛمٞمؾ إمم اًمقضمف اًمذي يٛمٜمع 

[ إٓ إذا سح 1/14]قمغم ه٤مُمش اهلٜمدي٦م  «اًمٌزازي٦م»زاد ذم  ٤م ًمٚمٔمـ سم٤معمًٚمؿ.اًمتٙمٗمػم حتًٞمٜمً 

[  ٓ يٙمٗمر 3/2] «اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م»اًمٙمٗمر ومال يٜمٗمٕمف اًمت٠مويؾ طمٞمٜمئذ. وذم  ٥ِم ُمقضمِ  سم٢مرادةِ 

 .«وُمع آطمتامل ٓ هن٤مي٦م ،سم٤معمحتٛمؾ، ٕن اًمٙمٗمر هن٤مي٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م ومٞمًتدقمل هن٤مي٦م ذم اجلٜم٤مي٦م
 ، ط: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل(/411)اًمٌحر اًمرائؼ 

، ُمذيمقرة ذم خمٓمقط «اًمٗمت٤موى اًمّمٖمرى»قمـ  «اًمٌحر اًمرائؼ»اًمٕم٤ٌمرة اعمٜم٘مقًم٦م رم 

[، ًمقطم٦م: ٦4331م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، ]اًمرىمؿ اًمٕم٤مم: وهل ُمقضمقدة سمج٤مُمٕم ،«اًمٗمت٤موى اًمّمٖمرى»

14.  

ٓ جيقز اإلىمدام قمغم اًمتٙمٗمػم إذ ومٞمف ظمٓمر »: «اعمقاىمػ»ذم  هـ(21وىم٤مل اإلجيل )م 

، اعم٘مّمد اخل٤مُمس  ذم أن اعمخ٤مًمػ ًمٚمحؼ ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م هؾ يٙمٗمر أم ٓ، ط: دار اجلٞمؾ، 12/1يمت٤مب اعمقاىمػ ) .«قمٔمٞمؿ

 سمػموت(.

 ٦موىمد ذيمروا أن اعم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمٗمر إذا يم٤من هل٤م شمًٕم» ي:ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مرو

 ًٓ ذم ٟمٗمٞمف، وم٤مٕومم ًمٚمٛمٗمتل واًم٘م٤ميض أن يٕمٛمؾ  واطمدٌ  واطمتامٌل  ، ًمٚمٙمٗمروشمًٕمقن اطمتام

)ذح  .«سم٤مٓطمتامل اًمٜم٤مذم، ٕن اخلٓم٠م ذم إسم٘م٤مء أًمػ يم٤مومر أهقن ُمـ اخلٓم٠م ذم إومٜم٤مء ُمًٚمؿ واطمد

 (.دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ، ط:11، صسمح٨م اًمتقسم٦م ،اًمٗم٘مف إيمؼم

ا ر أطمدً ٙمٗم  اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يُ  أن سمٕمَض  «اعمحٞمط»ذم  رَ يمِ وذُ   «ومتح اًم٘مدير»ذم »وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: 

 ،٤م ىمٓمٕمٞمًّ وهق ُمـ ظم٤مًمػ سمٌدقمتف دًمٞماًل  ،أهؾ اًمٌدع رون سمٕمَض ٙمٗم  وسمٕمْمٝمؿ يُ  ،ُمـ أهؾ اًمٌدع
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 ًَ  ،يمثػمٌ  هؾ اعمذاه٥م شمٙمٗمػمٌ ٟمٕمؿ ي٘مع ذم يمالم أ .واًمٜم٘مؾ إول أصم٧ٌم ،ٌف إمم أيمثر أهؾ اًمًٜم٦موٟم

 ،سمٖمػم اًمٗم٘مٝم٤مء ؼمةَ وٓ قمِ  ،سمؾ ُمـ همػمهؿ ،ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ هؿ اعمجتٝمدون

)اًمٌحر اًمرائؼ  .«واسمـ اعمٜمذر أقمرف سمٜم٘مؾ ُمذاه٥م اعمجتٝمديـ ،واعمٜم٘مقل قمـ اعمجتٝمديـ ُم٤م ذيمرٟم٤م

/44ٓ ،1/4سمـ مه٤مم ، سم٤مب اًمٌٖم٤مة، ط: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. واٟمٔمر ومتح اًم٘مدير)ط: دار اًمٗمٙمر ، 

 ىمٚمٜم٤م: ُمًتٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م، ُمٜمٝم٤م:

ٓ يرُمل رضمؾ »قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

)صحٞمح  ش.رضمال سم٤مًمٗمًقق، وٓ يرُمٞمف سم٤مًمٙمٗمر، إٓ ارشمدت قمٚمٞمف، إن مل يٙمـ ص٤مطمٌف يمذًمؽ

 (11اًمٌخ٤مري،  رىمؿ: 

إذا ىم٤مل اًمرضمؾ »هريرة ريض اهلل قمٜمف: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  قمـ أيبو

 (141)صحٞمح اًمٌخ٤مري،  رىمؿ: ش. ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر، وم٘مد سم٤مء سمف أطمدمه٤م

وُمـ »... ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مكو

 (14 )صحٞمح اًمٌخ٤مري،  رىمؿ:ش.رُمك ُم١مُمٜم٤م سمٙمٗمر ومٝمق يم٘متٚمف

... وُمـ »ريض اهلل قمٜمف، أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  قمـ أيب ذرو

 (44)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: .«دقم٤م رضمال سم٤مًمٙمٗمر، أو ىم٤مل: قمدو اهلل وًمٞمس يمذًمؽ إٓ طم٤مر قمٚمٞمف 

إن ُم٤م أختقف  »قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: و

ه إمم ُم٤م ؿم٤مء اهللُ قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ىمرأ ا َ ًم٘مرآن طمتك إذا ُرِئٞم٧ْم هَبجتُف قمٚمٞمف ويم٤من ِردًئ٤م ًمإلؾمالم هَمػمَّ

ك ٌََذه وراَء فمٝمره وؾمٕمك قمغم ضم٤مِره سم٤مًمًٞمػ ورُم٤مه سم٤مًمنم  . ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل «وم٤مٟمًٚمخ ُمٜمف وٟم

 ؾمٜم٤مده طمًـ(، وإ34)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ: .«سمؾ اًمراُمل»اهلل! أهيام أومم سم٤مًمنمك اعَمرُِملُّ أم اًمراُمل؟ ىم٤مل: 

 

 

 42- َر هل كَْداًرا .َوكَدَّ
َ
 ًْ أ

  

  ُم٤م يمتٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اخلػم واًمنم ذم إزل. أىمدار: مجع ىمدر:

 ه وذه ذم إزل:يمت٥م ىمدُر اخلٚمؼ ظمػم

 يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٤مة اخلٚمؼ وسم٘م٤مءه وقمزه وذًمف، وومٜم٤مءه وزواًمف، ورزىمف ىمٌؾ أن خيٚم٘مف. 

 (٤٩ٍر/ اىل) َّ  مئ هي مي خي حي ُّمم:ىم٤مل شمٕم٤م 

 (٨اىفركان/ ) َّ حف جف مغ جغ مع ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
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 (٣٨األحزاب/ ) َّ هت مت خت حت جت ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٨١احلجر/ ) َّ رث يت ىت نت مت ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٣اىطالق/ ) َّ مج حج مث هت مت خت  ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (األلَع) َّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 ُم٘م٤مديَر اخلالئِؼ ىمٌَؾ أن خيُٚمؼ يمَت٥م اهللُ »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

اموات وإرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م ًَّ  ( 111)صحٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب طمج٤مج آدم وُمقؾمی قمٚمٞمٝمام اًمًالم، رىمؿ:ش. اًم

 ر: دة ـؾؼدر وادؼدِّ معاٍن ط

ر: ُمقضِمد إؿمٞم٤مء قمٚمی ىمدر خمّمقص.   اعم٘مد 

 ضمٕمؾ احلقادث قمٚمی وومؼ اإلرادة. -4 اًمت٘مدير:

- ٝمٜمدس يْمع ظم٤مرـم٦م اعمٜمزل أوٓ. واهلل شمٕم٤ممم ذم يم٤معم ُمٕملم. ضمٕمؾ اًمٌمء قمٚمی ىمدر

  همٜمك قمـ ذًمؽ، وًمٙمٜمف ضمٕمؾ ذًمؽ شمٕمٚمٞمام ًمٜم٤م ٓخت٤مذ اًمتداسمػم ىمٌؾ يمؾ قمٛمؾ.

 :اـػرق بع اـؼدر واـؼضا 

ی سم٤مًم٘مدر.   -4  شمٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مء يًٛمَّ

اًم٘مْم٤مء: قم٤ٌمرة قمـ وضمقد مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمٙمت٤مب اعمٌلم واًمٚمقح اعمحٗمقظ جمتٛمٕم٦م »

جمٛمٚم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آسمتداع. واًم٘مدر: قم٤ٌمرة قمـ وضمقده٤م ُمٜمزًم٦م ذم إقمٞم٤من سمٕمد طمّمقل و

 نب مب ُّٱذائٓمٝم٤م ُمٗمّمٚم٦م واطمًدا سمٕمد واطمد قمغم ؾمٜمـ اًم٘مْم٤مء. وإمم هذا أؿم٤مر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 (44ًمٚم٤ٌمسمريت، ص ،ذح وصٞم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م)(٨١احلجر/ ) َّ رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب

 وأُم٤م اًم٘مدر ومٝمق شمٗمّمٞمؾ وضمقده٤م.  اًمٚمقح اعمحٗمقظ،أي اًم٘مْم٤مء:وضمقد إؿمٞم٤مء ذم  

-  اًم٘مدر: وضمقد مجٞمع اعمقضمقدات جمٛمٚم٦م. واًم٘مْم٤مء قم٤ٌمرة قمـ وضمقده٤م اخل٤مرضمل

ُمٗمّمٚم٦م واطمًدا سمٕمد واطمد.
(1)
 

                                                 
ٕم٤ممم أزًٓ يمؾ رء سمحده اًمذي يقضمد ذه٥م مجٝمقر ُمِم٤ميخ احلٜمٗمٞم٦م إمم أن اًم٘مدر هق حتديده شم: »«ٟمٔمؿ اًمٗمرائد»ىم٤مل ذم  ( 4)

سمف ُمـ طمًـ وىمٌح وٟمٗمع وّض وُم٤م حيٞمط سمف ُمـ زُم٤من وُمٙم٤من، يمام هق اعمٍمح سمف ذم ذح اًمٗم٘مف إيمؼم ًمٚمِمٞمخ قمكم 

اًم٘م٤مري، وذح اجلقهرة ًمإلُم٤مم اًمٚم٘م٤مين وهمػممه٤م. واًم٘مْم٤مء: اًمٗمٕمؾ ُمع زي٤مدة أطمٙم٤مم، يمام هق اعمٍمح سمف ذم ذح 

وذح اًمٕم٘م٤مئد ًمًٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين واعمًتٗم٤مد ُمـ إؿم٤مرات اعمرام ٟم٘ماًل قمـ اإلرؿم٤مد واًمتٌٍمة اجلقهرة ًمإلُم٤مم اًمٚم٘م٤مين، 
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  تعاغ اليستؾزم جز اـعبد: طؾم اهلل ؿون احلا ث يف

زءا ُمـ قمٚمؿ يم٤من ذًمؽ ضم دة: عم٤م ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم احلقادث قمغم طم٥ًم إرادشمف،شم٘مقل اًم٘م٤مقم

وقمٚمؿ اهلل  ٤م ًمف ؾمٌح٤مٟمف أن اًمقىم٧م اًمٗمالين ؾمٞمِمٝمد احل٤مدث اًمٗمالين.أي يم٤من ُمٕمٚمقُمً  اهلل شمٕم٤ممم،

سمٙمر ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمقن ُم٤م ومزيد وقمٛمرو و يًتٚمزم ضمؼم ص٤مطمٌف قمٚمٞمٝم٤م. شمٕم٤ممم ًمقاىمٕم٦م أو طم٤مدصم٦م ٓ

 تٞم٤مرهؿ،يٌٓمؾ اظم وقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم هذه إومٕم٤مل وٟمت٤مئجٝم٤م ٓ ظمتٞم٤مر وإرادة ُمٜمٝمؿ،٤ميٗمٕمٚمقن سم

 ٤م. ويمقن اًمٌنم خمت٤مرا مم٤م يٕمرومف احلٞمقاٟم٤مت أيًْم 

ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ ؾمقى  ٞمف اًمراُمل سمحجر شمٌع اًمراُمل دون احلجر،ومتجد اًمٙمٚم٥م طملم يرُم

سمؾ اظمتٞم٤مر  أن ذًمؽ احلٞمقان قمغم قمٚمٍؿ سم٠من احلجر همػم خمت٤مر، واعمخت٤مر هق اًمراُمل ذم اًمقاىمع،

واعمجٜمقن يتٕمرض  قمغم ص٤مطم٥م اًمٌٜمدوىمٞم٦م، هيجؿ -ُمثال–وم٢من إؾمد  اًمٌنم مم٤م يٕمٚمٛمف اًم٤ًٌمع،

واًم٘م٤ميض حيٙمؿ قمغم ُمـ أـمٚمؼ اًمرص٤مص ٓ قمغم  وٓي٘م٤موم اًمٕمّم٤م، عمـ هيجؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمّم٤م،

 وشمدل قمدة آي٤مت قمغم اظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن. ومٞمام يكم ؿمٓمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمٌٜمدوىمٞم٦م.

 (٥الصف/ ) َّ  مع جع مظ حط  مض ُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم -4

ٕن ُم٤م يتٛمتع سمف اإلٟم٤ًمن  سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف، اإلٟم٤ًمن وأقمامًمف وإراداشمف،هلل شمٕم٤ممم سملم حيقل ا ٓ

وإٓ يم٤من اًمٌنم ُمثؾ احلجر  وهذا آظمتٞم٤مر ي٘مقم قمٚمٞمف اًمتٙمٚمٞمػ، ُمـ آظمتٞم٤مر هق ُم٤مٟمحف إي٤مه،

 ٤مظمتٞم٤مر. سميتٛمتع سم٢مرادة وٓ  ٓ

                                                                                                                           
اًمٜمًٗمٞم٦م وآقمتامد، وقمؼّم قمٜمف سمتقضمف إؾم٤ٌمب سمحريم٤مهت٤م اعم٘مدرة إمم ُم٤ًٌٌمهت٤م اعمحدودة، يمام ذم ذح اعمّم٤مسمٞمح ًمٌٕمض 

دة اهلل شمٕم٤ممم إزًمٞم٦م اعم٘متْمٞم٦م ًمٜمٔم٤مم اعمقضمقدات وذه٥م مجٝمقر ُمِم٤ميخ إؿم٤مقمرة إمم أن اًم٘مْم٤مء إرا .أوم٤موؾ اعمت٠مظمريـ

قمٚمی شمرشمٞم٥م ظم٤مص. واًم٘مدر: شمٕمٚمؼ شمٚمؽ اإلرادة سم٤مٕؿمٞم٤مء ذم أوىم٤مهت٤م اعمخّمقص٦م، يمام ذم إؿم٤مرات اعمرام ٟم٘ماًل قمـ ذح 

 واٟمٔمر أيًْم٤م: اًمٚمٛمٕم٦م، .4)ٟمٔمؿ اًمٗمرائد، صش. اعمّم٤مسمٞمح ًمٚم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي، واعمًتٗم٤مد سمٕمْمف ُمـ ذح اعمقاىمػ اًمنميٗمی

1)ص
إن إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م اظمتٚمٗمقا ذم يمؾ ُمـ اًم٘مدر واًم٘مْم٤مء، وم٤مًم٘مدر قمٜمد : »«حتٗم٦م اعمريد»وىم٤مل اًمٌٞمجقري ذم 

إؿم٤مقمرة: إجي٤مد اهلل إؿمٞم٤مَء قمٚمی ىمدر خمّمقص ووضمف ُمٕملم أراده شمٕم٤ممم، ومػمضمع قمٜمدهؿ ًمّمٗم٦م ومٕمؾ؛ ٕٟمف قم٤ٌمرة قمـ 

ديد اهلل أزًٓ يمؾ خمٚمقق سمحده اًمذي يقضمد قمٚمٞمف ُمـ طمًـ وىمٌح اإلجي٤مد وهق ُمـ صٗم٤مت إومٕم٤مل. وقمٜمد اعم٤مشمريدي٦م: حت

وٟمٗمع وضر إمم همػم ذًمؽ: أي قمٚمٛمف شمٕم٤ممم أزًٓ صٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت، ومػمضمع قمٜمده ًمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ، وهل ُمـ صٗم٤مت 

اًمذات. واًم٘مْم٤مء قمٜمد إؿم٤مقمرة: إرادة اهلل إؿمٞم٤مء ذم إزل قمٚمی ُم٤م هل قمٚمٞمف ومٞمام ٓ يزال، ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اًمذات 

ٜمدهؿ. وقمٜمد اعم٤مشمريدي٦م: إجي٤مد اهلل إؿمٞم٤مء ُمع زي٤مدة اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من، ومٝمق صٗم٦م ومٕمؾ قمٜمدهؿ، وم٤مًم٘مدر طم٤مدث قم

(434)حتٗم٦م اعمريد، صش. واًم٘مْم٤مء ىمديؿ قمٜمد إؿم٤مقمرة، وٓ يمذًمؽ قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م
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- (٣٩األعراف/ ) َّ ىث نث مث زث رث  ٱُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم 

 (١٤املطففني/ ) َّ يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم -1

 (١١الرعد/ ) َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم -1

 دة:ؽائ

 هذه أي٦م حتتٛمؾ وضمقه٤م:

يٖمػم اهلل شمٕم٤ممم طم٤مًمٙمؿ ُم٤م مل شم٘مٌٚمقا قمغم شمٖمٞمػمه٤م سمجد وؾمٕمل. ٓ -4
- ٓ .يٌدل اهلل شمٕم٤ممم ٟمٕمٛمتف ٟم٘مٛم٦م طمتك شمٌدًمقا اًمِمٙمر يمٗمراٟم٤م
وإن أؾمٚمقب اًمٕمٛمؾ  ،ا ىمٚمقسمٙمؿ وقم٘مٚمٞمتٙمؿيٖمػم اهلل شمٕم٤ممم طم٤مًمٙمؿ ُم٤م مل شمٖمػمو ٓ -1

  ويمؾ أُمر ُمٞمًقر إذا صٚمح٧م اًمٕم٘مٚمٞم٦م. يٙمٛمـ ذم شمٖمٞمػم اًمٕم٘مٚمٞم٦م.

 وأطمقاًمٙمؿ ُم٤م مل شمٖمػموا ُم٤م طمقًمٙمؿ. ٙمؿأقمامًم ؾمقءَ  اهلل ٓ يٖمػم -1

وقمٚمٞمف شمٓم٤مًم٥م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ سمخروج  ٦م ذم اجلق اًمّم٤مًمح،ُم٤م أين إقمامل وإىمقال اًمّم٤محل

 أرسمٕم٦م أؿمٝمر.٤م أو اًمٜم٤مس ٕريٕملم يقُمً 

 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أىم٤ٌمل اًمِم٤مقمر اإلؾمالُمل: 

 ہن وہ سج وك ایخل آپ اینپ احتل ےك دبےنل اك   ۞   دبیل احتل  ںیہن  یك  كت اس وقم  دخا ےن آج  

 مل يٗمٙمروا ذم شمٖمٞمػم طم٤مهلؿ.(  شمٕم٤ممم طم٤مل ىمقم ُم٤م)مل يٖمػم اهلل

 ًمٙم٤من اًمِمٕمر أطمًـ شمٚمٗمًٔم٤م. آپُمٙم٤من  وخدًمق يم٤من 

 مؾحوضة:  

وذيمره اًمِمٞمخ فمٗمر  ومل ٟمٕمثر قمٚمٞمف ذم ديقاٟمف، ٟم٦ًٌم هذا اًمٌٞم٧م إمم اًمٕمالُم٦م إىم٤ٌمل، اؿمتٝمر

 مم٤م يقطمل إمم أٟمف ًمٚمِمٞمخ فمٗمر قمكم ظم٤من.  ،«هب٤مرؾمت٤من»قمكم ظم٤من ذم ديقان ؿمٕمره 

- (١٥٥اىنصاء/ ) َّ  ىه مه جه ين ىن ٱُّمم:ىم٤مل شمٕم٤م 

 (١٥٥اىنصاء/ ) َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل  -1

دل دًٓم٦م سحي٦م قمغم أن إلرادة اإلٟم٤ًمن واظمتٞم٤مره ويمًٌف دظمال هذه أي٤مت وأُمث٤مهل٤م شم

وًمٙمـ اًمٙم٥ًم ُمـ اإلٟم٤ًمن،  ؿمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ إومٕم٤مل، وٓ ومٞمام جيزاه ظمػما أو ذا،
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 يرُمل يم٠مؾم٤م قمغم إرض سم٢مرادشمف وىمّمده، وم٢من اإلرادة اإلهلٞم٦م شمٔمٝمر هذا اًمٗمٕمؾ، ومٛمثال:

 شمٜمٙمن.  س وىمد ٓوم٘مد شمٜمٙمن اًمٙم٠م واًمٜمتٞمج٦م سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم،

  :اـػرق بع اـؽسب واخلؾق

 أهؾ اًمٕمٚمؿ سملم اًمٙم٥ًم واخلٚمؼ ُمـ وضمقه:  ومرق

 اًمٜم٦ًٌم إمم اًمٗم٤مقمؾ يم٥ًم. واًمٜم٦ًٌم إمم ُمٕمٓمل اًمقضمقد ظمٚمؼ. -4

-  ٥م إمم ُمٕمٓمل اًمقضمقد ومٝمق ظمٚمؼ. وُم٤م يرضمع إمم اًمٕمٌد ٟمٗمٕمف وضره ومٝمق ًَ ُم٤م ُيٜم

يمًٌف.
يم٥ًم. أي: اخلٚمؼ ٓ حيت٤مج  حمؾ اًم٘مدرة إفمٝم٤مراًم٘مدرة ٓ ذم حمؾ اًم٘مدرة ظمٚمؼ. وذم -1

. /411-4111يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ضمع:)راإمم أٓت وإؾم٤ٌمب، واًمٙم٥ًم حيت٤مج إًمٞمٝم٤م.

 (411ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص

واؾمتخدام  وهق ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم. قم٦م وـم٤مىم٦م اًمٕمٛمؾ هق اخلٚمؼ،احل٤مصؾ أن إجي٤مد آؾمتٓم٤م

 وهق ومٕمؾ اًمٕمٌد.  هق اًمٙم٥ًم،اًمٓم٤مىم٦م واًم٘مقة اًمتل ُمٜمحٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم 

 اإلكسان:  جزر   األزُُّّ اهلل يستؾزم طؾمُ  ال

ومال سمد أن يٙمقن قمٚمٛمف حمٞمٓم٤م سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ يمٚمٝم٤م، وهذا   شمٕم٤ممم اخلٚمؼ سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف،ظمٚمؼ اهلل

إلٟم٤ًمن اًم٘مقل سم٠من هذا يمٚمف يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل ًميًقغ  اًمٕمٚمؿ إززم اعمحٞمط سمجٛمٞمع اخلٚمؼ ٓ

 . سمد أن يتح٘مؼ ومال إززم،

وهذه اًمتٌٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم  ٓ اعمٕمٚمقم ًمٚمٕمٚمؿ. شم٘مقل اعمٜم٤مـم٘م٦م واًمٗمالؾمٗم٦م: اًمٕمٚمؿ شم٤مسمع ًمٚمٛمٕمٚمقم،

يٜمٕمٙمس شم٘مدم اًمٕمٚمؿ قمغم اظمتٞم٤مر اعمٕمٚمقم ويمًٌف سمٌمء؛  ٓ سمؾ اعمراد: سم٤مقمت٤ٌمر اًمقضمقد واًمت٘مدم،

ٕٟمف ُم٤م ُمـ ومٕمؾ إٓ وىمد ؾمجٚم٧م شمٗم٤مصٞمٚمف سم٠مٟمف ؾمٞمتح٘مؼ سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف، أو سم٤موٓمرار، ومام يم٤من 

يرضمع ذًمؽ إمم أٟمف يم٤من  ومال ومٛمثال ىُمتَِؾ زيٌد، دون ُم٤م مل يٙمـ سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف، ري٤م ي١ماظمذ قمٚمٞمف،اظمتٞم٤م

سمؾ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم حمٞمط سمٙمؾ طم٤مدث ُمـ  وم٤مًم٘م٤مشمؾ جمٌقر قمغم اًمٗمٕمؾ، ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمذًمؽ،

ومل يٙمـ اًمٌنم قمغم  ومٚمذا وضم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر، وم٢من مل ٟم٘مؾ سم٢مطم٤مـم٦م قمٚمٛمف ًمزم اجلٝمؾ، إزل.

 أىمدم قمغم اًم٘متؾ سمٖمػم احلؼ سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف وسم٥ًٌم ظم٨ٌم ـمقيتف.  ٚمؿ سمام ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وإٟمامقم

وم٢من ُمققمد ُمٖم٤مدرشمف حمدد  غم ذًمؽ ُمثال سمٜمٔم٤مم اًم٘مٓم٤مر،ضب اًمِمٞمخ ؿمٌػم أمحد اًمٕمثامٟمی قم

 ورهمؿ قمٚمؿ ُمـ ؾمجؾ ذًمؽ ًمٞمس ىم٤مئده جمٌقرا؛ سمؾ ي٘مقد سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمف .  سم٤مًم٤ًمقم٦م اًمٕم٤مذة ُمثال،
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وهق أن ظمٞمٓم٤م ُمـ اخلٞمقط حيٛمؾ صمالصم٦م  أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمؽ ُمث٤مٓ آظمر، ضوضب سمٕم

ويٌدأ اًمٚمقن  ومٞمٌدأ اًمٚمقن اًمث٤مين طمٞم٨م يٜمتٝمل اًمٚمقن إول، إسمٞمض وإمحر، وإؾمقد، أًمقان:

 وي٘مقل: ويٓمؾ ؿمخص قمغم ؾمػم اًمٜمٛمٚم٦م، وقمٚمٞمف ٟمٛمٚم٦م شمًػم، اًمث٤مًم٨م طمٞم٨م يٜمتٝمل اًمٚمقن اًمث٤مين.

وم٤مًمرائل يرى ذًمؽ،  ض إمم اخلٞمط إمحر صمؿ إمم اخلٞمط إؾمقد،إن اًمٜمٛمٚم٦م ؾمتٛمر سم٤مخلٞمط إسمٞم

وإٟمام شمًػم سم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمٝم٤م.  يْمٓمر اًمٜمٛمٚم٦م إمم اًمًػم قمغم ذًمؽ. وًمٙمـ رؤيتف هذه وقمٚمٛمف هذا ٓ

سم٠من  ىِمس قمٚمٞمف إقمامل واًمتٍموم٤مت اًمقاىمٕم٦م ذم اعم٤ميض واحل٤مل واعمًت٘مٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم،

 يمٞمػ يٌدأ اعمرء طمٞم٤مشمف، وُم٤مذا يٕمٛمؾ قمٜمدُم٤م يٌٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل،اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُمـ إزل 

ومام  حيٛمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم هذه إومٕم٤مل. واًمٕمٚمؿ هبذه إؿمٞم٤مء ٓ ويٛمقت قمغم اًمٙمٗمر أو اإلؾمالم،

 ي٘مقم سمف ُمـ إقمامل ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمٕمٛمري٦م اعمٌدوءة ُمـ اًمٌٚمقغ إمم اعمقت حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م.

ورسمام ذيمر هذا اعمث٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد  يًتٚمزم اوٓمراره إمم ذًمؽ، وقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم هبذه إقمامل ٓ

  طمًـ اًمًٜمٌٝمكم ذم ه٤مُمِمف اعمٗمّمؾ قمغم ذح اًمٕم٘م٤مئد.

يب هريرة ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ ٟمتٜم٤مزع ذم اًم٘مدر، أقمـ 

ُم٤من، وم٘م٤مل:  ُِمرشمؿ؟ أم هبذا أهبذا أُ »ومٖمْم٥م طمتی امحر وضمٝمف طمتی يم٠مٟمام وُمِ٘مَئ ذم وضمٜمَتٞمف اًمرُّ

ُأرؾِمٚم٧ُم إًمٞمٙمؿ؟ إٟمام هَٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طملم شمٜم٤مزقمقا ذم هذا إُمر، قمَزُم٧ُم قمٚمٞمٙمؿ أٓ 

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م همري٥م(411)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.شمتٜم٤مزقمقا ومٞمف

 :اـؼدر سبب ادـع من اخلوض يف

 غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اخلقض ذم اًم٘مدر يرضمع إمم أؾم٤ٌمب:ُمٜمُع اًمٜمٌی ص

وُمٜمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصح٤مسمف ُمـ  ٤م.ٕن اجلدال ذم اًم٘مدر ممٜمقع ذقمً  -4

ومرسمام ي١مدي سم٠مطمد اًمٗمري٘ملم إمم  اخلقض ذم اًم٘مدر؛ ٕن اعمرء يقهمؾ سمٕمٞمدا ذم اًمٌح٨م واجلدال.

وومٞمٙمقن ُمّمػممه٤م  ،ظم٤مًمٌؼ  ٤م، وي١مدي سم٤مٔظمر إمم اًم٘مقل سم٠من اإلٟم٤ًمنَ ا حمًْم اقمت٤ٌمر اإلٟم٤ًمن جمٌقرً 

 الك.هقة اهل

- ،يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم طمؼ اًمٕمٚمؿ. وٓ اًم٘مدر ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم 

 ٤م دظمؾ ومٞمف،وًمإلٟم٤ًمن أيًْم وهق أٟمف ظم٤مًمؼ ًمف،  ،ذم ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن إن هلل شمٕم٤ممم دظماًل  -1

وقمٚمٞمف ىم٤مل  ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من،اإلٟم٤ًمن ذم ومٕمٚمف وُمٕمروم٦م ُمدى دظمؾ  وهق أٟمف يم٤مؾم٥م ًمف،

إذا ُذيمِر أصح٤ميب وم٠مُمًٙمقا، وإذا ُذيمِر اًمٜمجقُم » ذم طمدي٨م آظمر: اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   143   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومٞمف ُمًٝمر سمـ قمٌد »ىم٤مل اهلٞمثٛمل:  ./41/412)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ش.وم٠مُمًٙمقا، وإذا ُذيمِر اًم٘مدُر وم٠مُمًٙمقا

  (/2جمٛمع اًمزوائد ش. اعمٚمؽ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه، وومٞمف ظمالف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

وم٘مد وضمف آقمؽماض إمم  ختص اإلؾمالم، ر: إن هذه اعم٠ًمًم٦م ٓٚمامئٜم٤م ومی اًم٘مدىم٤مل سمٕمض قم

 اًم٘مدر ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م وذم يمؾ ديـ ُمـ إدي٤من. 

ومٝمؾ يم٤من  ا،ا ىمتؾ قمٛمرً ه٥م أن زيدً  يم٤من اًمِمٞمخ اطمتِم٤مم احلؼ اًمتٝم٤مٟمقي رمحف اهلل ي٘مقل:

وهق سمٕمٞمد ُمـ ؿم٠من  ًمزم اجلٝمؾ. ٓ، ا أم ٓ؟ وم٢من ىمٚم٧م:اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٚمٍؿ سم٠من زيدا ؾمٞم٘متؾ قمٛمرً 

ًمزم  ىمٚمٜم٤م: هؾ يم٤من ىم٤مدرا قمغم ُمٜمٕمف ُمـ اًم٘متؾ أم ٓ؟ وم٢من ىمٚم٧م: ٓ، وإن ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، اهلل شمٕم٤ممم،

 ومام سم٤مًمف مل يٛمٜمٕمف؟  وهق يٜم٤مذم قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وإن ىمٚم٧م: يم٤من ىم٤مدرا قمغم ذًمؽ، اًمٕمجز،

شمٜمحؾ طمتك قمٜمد  ر ٓإن ُم٠ًمًم٦م اًم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد إؾمح٤مق اًمًٜمديٚمقي رمحف اهلل:

ن اًمِرضمؾ، ُمٜمٙمري اًمديـ، ن اًمٕملم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يمقَّ َ  وم٘مد يت٤ًمءل: ومٛمـ اًمذرات ُم٤م يمقَّ مل ختٚمؼ  مِل

وٓ ضمقاب قمٜمف  وىمد يت٤ًمءل قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ. اًمرضمؾ سم٤مًمذرات اًمتل ظمٚمؼ هب٤م اًمٕملم،

 مس ُّٱهق .إن اخل٤مًمؼ اعمخت٤مر ظمٚمؼ يمؾ قمْمق ُمـ اًمذرة اًمتل أراد أن خيٚم٘مف ُمٜمٝم٤م ؾمقى أن ٟم٘مقل:
وٓ أطمد أقمٚمؿ ُمٜمف طمتك حيت٤مج إمم اًمرضمقع  مم ُمِمقرة ُمًتِم٤مر،حيت٤مج إ ومال( ١٦اىَبوج/ ) َّ خص حص

 إًمٞمف. 

 تـايف اـؼدر:  ، واألسباب الجيب اـرضا باـؼضا

ٕن اًمٙمٗمر ُم٘مدر  هذا رو٤م سم٤مًمٙمٗمر، ي٘م٤مل: وٓ ا،ا يم٤من أو ذًّ جي٥م اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ظمػمً 

ومٞمج٥م اًمرو٤م  وقمدم اًمرو٤م سم٤معم٘مدر اًمًقء، در اخلػم،وًمٞمس شم٘مديرا، ٟمٕمؿ جي٥م اًمرو٤م سم٤معم٘م

 وجي٥م اًمرو٤م واًمّمؼم قمغم اعمّم٤مئ٥م.  وجي٥م اًمٜمٗمقر ُمـ إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م، سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م،

ر اهلل ًمف اًمقًمد، ُم٘مت٣م إؾم٤ٌمب، ب؛ سمؾ هقيٜم٤مومی إؾم٤ٌم اًم٘مدر ٓ وم٤مًمزواج  ومٛمـ ىمدَّ

ر ًمف اًمٕمٚمؿ، واًمٜمٙم٤مح ضمزء ُمـ ىمدره، ٕمٚمؿ ُمـ ىمدره. وقمٚمٞمف عم٤م ىم٤مل سمٕمض ومٓمٚم٥م اًم وُمـ ىَمدَّ

٥م ُمٙم٤مٟمٜم٤م ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومٝمال ٟمتقيمؾ قمٚمٞمف؟ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف إذا يم٤من ىمد يمتِ  اًمّمح٤مسم٦م:

ُ ًمٕمٛمؾ أهؾ » وؾمٚمؿ: ٌ عم٤ِم ظمٚمِؼ ًمف، أُم٤م َُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة ومُٞمٞمَنَّ اقمٛمٚمقا ومٙمؾ  ُمٞمنَّ

 ُ ٘م٤مء ومُٞمٞمَنَّ  (1414)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش. ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة اًمًٕم٤مدة، وأُم٤م َُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمِمَّ

 مل خل ٱُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم: يٕمٚمٛمف اعمرء ىمٌؾ وىمققمف، ٥م مم٤م ٓصمؿ إن اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   144   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 (11-14ضم٤مُمع اًممزم، ص( )١٨٨األعراف/ )

  ة:أؾسام اـؼدر ادتعد

 (٨٨٨اْللرة/ ) َّ حم جم هل مل  ُّٱٕم٤ممم:ىم٤مل اهلل شم ( اـؼدر اـعؾؿي:4)

(اـؼدر اـؾوح )اموات » ذم احلدي٨م: :ي ًَّ يمَت٥م اهللُ ُم٘م٤مديَر اخلالئِؼ ىمٌَؾ أن خيُٚمؼ اًم

  ( 11)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.وإرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م

وأظمذ ُمٜمٝم٤م اإلىمرار سم٤مًٕمقهٞم٦م،  أظمرج اهلل شمٕم٤ممم ذري٦م آدم ُمـ فمٝمره، ي:( اـؼدراـذر1)

 َّ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (١٧٨األعراف/ )

َرت ذري٦م آدم هبذا اًمٕمٝمد قمغم  يذيمر اإلٟم٤ًمن ٓ هذا اًمٕمٝمد وإن يم٤من أظِمذ ُمٜمف؛ وًمذا ذيم 

يًتٚمزم شمذيمر  ووىمقع طم٤مدث ُمـ احلقادث ٓ واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م. أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم،

 ؿمؽ أن يمؾ أطمد قم٤مش ذم رطمؿ أُمف، ٓ ٤م.يًتٚمزم قمدم وىمققمٝم يمام أن اًمٜمًٞم٤من ٓ ص٤مطمٌف،

يتذيمر  س قمٚمٞمف اًمٓم٤مًم٥م ٓوىمِ  يٌٓمؾ هذه احل٘مٞم٘م٦م، وًمٙمـ قمدم شمذيمره ٓ وذب ُمٕمٔمٛمٝمؿ ًمٌٜمٝم٤م،

 )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: وًمٙمـ يتٓمرق إًمٞمف أؾمٚمقب شمدريس اًمِمٞمخ. اًمدرس اًمذي ىمرأه قمغم ؿمٞمخف،

  (.11-11/1ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إدريس اًمٙم٤مٟمدهٚمقي 

 ٤م،٤م، وقمٚم٘م٦م أرسمٕملم يقُمً يقوع اجلٜملم ذم سمٓمـ إم ٟمٓمٗم٦م أرسمٕملم يقُمً  ي:اـؼدر اـرمح( 1)

قمغم اجلٜملم أرسمٕم٦م أؿمٝمر وايمتٛمٚم٧م أقمْم٤مؤه اجلًدي٦م ٟمٗمخ ومٞمف  كوم٢مذا أشم ٤م،وُمْمٖم٦م أرسمٕملم يقُمً 

 ُمـ أصح٤مب اجلٜم٦م أم ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر، ورزىمف وقمٛمٚمف. ،أؿم٘مل أم ؾمٕمٞمد صمؿ يٙمت٥م: اًمروح،

 (13يمر اعمالئٙم٦م، رىمؿ:ٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب ذ)صح

(اـؼدر اـسـو ):ويًٚمؿ إمم اعمالئٙم٦م، يٙمت٥م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م يٕمٛمؾ ـمقال اًمًٜم٦م، ي 

 يي ميىي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:
 ./1وومتح اًم٤ٌمري  .4/1واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( ٥ – ٣ادلخان/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ

( ٨٩الرمحَ/ ) َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّ ىم٤مل شمٕم٤ممم: يمؾ يقم،يِمٛمؾ ُم٤م يٕمٛمٚمف  ي:( اـؼدر اـقوم1)

 .ئمٝمر صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف يمؾ يقم ويمؾ آن ذم اًمتدسمػم خلٚم٘مف وىمْم٤مء طم٤مضمتٝمؿ :أي

إن »ُمقؾمی ىم٤مل: ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخٛمِس يمٚمامٍت وم٘م٤مل:  أيبقمـ 

ٕمف، وُيروَمع إًمٞمف قمٛمُؾ اًمٜمٝم٤مر اهلل ٓ يٜم٤مم وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٜم٤مم، خيِٗمض اًم٘مًَط )أي: اًمرزق( ويروم
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 (44)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:احلدي٨م.ش. ىمٌؾ قمٛمؾ اًمٚمٞمؾ، وقمٛمُؾ اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ قمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر

ٱَّ اك يق ىق يف ىف ٱُّوقمـ أيب اًمدرداء قمـ اًمٜمٌل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ج يمرسًم٤م، وَيرومع ىمقًُم٤م، وخَيِٗمض آظَمِريـ ٤ًٌم، وُيٗمر  )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف،  ش.ىم٤مل: ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٖمِٗمر ذٟم

 (رىمؿ:

هذه إىم٤ًمم اًمًت٦م ذيمره٤م اًمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖم٤مين رمحف اهلل ذم يمت٤مسم٤مشمف طمقل ُم٠ًمًم٦م 

٤م ذم اعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ اًمٙمالم؛ ومدرس هذه اعم٠ًمًم٦م ذم وسمام أن اًمِمٞمخ يم٤من سم٤مرقمً  اًم٘مدر.

 وقء هذه اًمٕمٚمقم. 

اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ؿمٗم٤مء » ٤م قمدة ًمٚم٘مدر ذممحف اهلل أىم٤ًمُمً وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ر

 ش.واًمتٕمٚمٞمؾ

 :ٛمقن ومی اًم٘مدر طمقل أُمريـخيتّمؿ اعمختِّم 

 صدور اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٕمٌد. -4

-  .صدور اإلرادة ُمـ اًمٕمٌد

 تػاصقل ادذاهب حول اـػعل واإلرا ة:

  اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمٕمؾ واإلرادة قمغم أرسمٕم٦م أىمقال:

 ( إؿم٤مقمرة. 1) ٦م.(اعم٤مشمريدي1) ( اًم٘مدري٦م واعمٕمتزًم٦م.) ي٦م.( اجلؼم4)

 ية:اجلز( 4)

 اإلٟم٤ًمن جمٌقر ذم ومٕمٚمف وإرادشمف يمٚمٞمٝمام. شم٘مقل اجلؼمي٦م:

 (٥٣اىلٍر/ ) َّ مي خي حي جي ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اـدـقل األول:

 يمت٥م أٟمف ؾمٞمٙمقن، ومل يٙمت٥م ًمِٞمُٙمـ. ـه:اجلواب ط

 ي يمت٥م أٟمف ؾمٞمٙمقن يمذا، ومل يٙمت٥م أن اًمٕمٌد جمٌقر قمٚمٞمف.أ

 (١٧األُفال/ ) َّ خن حن جن  يم ىم مم خم  ُّٱ :اـدـقل اـثاين

٤ًٌم. ُمٕمٜمك أي٦م: ـه:اجلواب ط  وُم٤م رُمٞم٧َم شم٠مصمػًما إذ رُمٞم٧م ومٕمالً ويمً

دة يٜم٥ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم ٟمحق وُم٤م خي٤مًمػ اًمٕم٤م ي شم٠مصمػم اًمرُمل يم٤من قمغم ظمالف اعمٕمت٤مد،أ

 (٨٢انلٍو/ ) َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ:ىمقًمف
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  شمٕم٤ممم قمغم ظمالف اًمٕم٤مدة،شمًٛمع اعمقشمك إٓ أن يًٛمٕمٝمؿ اهلل ٓ :أي ﴾ ٰر ٰذ يي ىي﴿

 يمام ذم إؾمامع اًمًالم اًمقارد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت. 

ىمٞمؾ: ش ظِمَؾ أطمًدا قمٛمُٚمف اجلٜم٦مَ ًمـ ُيد» ىم٤مل اًمٜمٌلُّ صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  :اـدـقل اـثاـث

َدين اهللُ سمٗمْمٍؾ ورمح٦مٍ »ٓ أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: و )صحٞمح اًمٌخ٤مري، ش. ٓ، وٓ أٟم٤م، إٓ أن يتٖمٛمَّ

 ( 121ٜمل اعمريض اعمقَت، رىمؿ:سم٤مب مت

 ـم٤مئؾ حتتف؟  أي إذا مل يٙمـ اًمدظمقل ذم اجلٜم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ، يمام ورد ذم احلدي٨م، ومٝمق سم٤مـمؾ ٓ

وًمٙمٜمف  يدظمؾ اجلٜم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ، وإٟمام يدظمٚمٝم٤م سمٗمْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ٓ (:4اجلواب )

 مغ جغ مع ُّٱواًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ ؾم٤ٌٌم فم٤مهرا ًمدظمقهل٤م،
 (٧٨الزخرف/ ) َّ مف  خف حف جف

أُم٤م اًم٥ًٌم  ي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠من اًم٥ًٌم اًمٔم٤مهر ًمدظمقل اجلٜم٦م هق اًمٕمٛمؾ،سطم٧م أ

 ٕن اًمتقومٞمؼ ًمٚمٕمٛمؾ ومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ويمرم ُمٜمف.  احل٘مٞم٘مل أو اخلٗمل ومٝمق ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم؛

إّن )صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب ُمـ ىم٤مل أي يرصمقن اجلٜم٦م سم٤مإليامن. : اعمراد سم٤مًمٕمٛمؾ هق اإليامن،وىمٞمؾ

 (٧٨الزخرف/  َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱاإليامن هق اًمٕمٛمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 سمؾ اؾمتٛمراره ؾم٥ٌم ًمف.  ٜم٦م،ًمٞمس ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ ؾم٤ٌٌم ًمدظمقل اجل :(اجلواب )

و اعمراد  واًمٕمٛمؾ ؾم٥ٌم حلّمقل اًمدرضم٤مت، ٜم٦م هق اإليامن،ؾم٥ٌم دظمقل اجل :(1اجلواب)

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  .2/3ري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري )إرؿم٤مد اًم٤ًم سم٤مًمٗمْمؾ ذم احلدي٨م أٟمػ اًمذيمر هق اإليامن.

3/33) 

 .ٕن اًمٕمٛمؾ ُمـ ومْمٚمف وشمقومٞم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم اًمٕمٛمؾ واًمٗمْمؾ؛ :(1اجلواب )

 (4/4وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  .22/4)قمٛمدة اًم٘م٤مري 

يمؾ قمٛمؾ؛ ويرد قمٚمٞمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل  اًمٕمٛمؾ اعم٘مٌقل ؾم٥ٌم اجلٜم٦م، ٓ :(اجلواب )

إٓ أن  ُم٘مٌقل، ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمٛمٚم وٓؿمؽ أن ظمقل اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمف،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٗمك د

 يراد سم٤مًم٘مٌقل ؿمٛمقل اًمرمح٦م. 

اجلٜم٦م قمغم صٚم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ  :أي ٓ ًمٚمٕمقض، ٦ٌم واعمالسم٦ًم،اًم٤ٌمء ًمٚمٛمّم٤مطم :(1اجلواب )

ُم٤ًمواة سملم اًمٕمٛمؾ وُم٤م  وٓ ٤م قمٜمف؛ ٕن اًمٕمقولم يت٤ًموي٤من قم٤مدًة،وًمٞمس قمقًو  وُمّم٤مطم٦ٌم ًمف،

 (4/1)قمٛمدة اًم٘م٤مري، سم٤مب متٜمل اعمريض اعمقت اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ. ذم اجلٜم٦م ُمـ

واًم٤ٌمء ذم ىمقًمف صغم اهلل  ،واًمًٌٌٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم ﴾ مف  خف حف :﴿ًمف شمٕم٤مممىمق واًم٤ٌمء ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ًمٚمٕمقض.ش ًمـ يدظمؾ أطمٌد اجلٜم٦َم سمٕمٛمٚمف» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 ( )ية وادعتزـة:اـؼدر
  (4)اًمتقطمٞمد ًمٚمامشمريدي، ص٤م ٕومٕم٤مًمف.ظم٤مًم٘مً  :أي اإلٟم٤ًمن خمت٤مر ذم إرادشمف وقمٛمٚمف قمٜمد اعمٕمتزًم٦م،

 اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ، «أطمًـ»و( ١٤املؤٌِٔن/ )َّجح مج حج مثُّواؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

   واهلل شمٕم٤ممم أطمًـ اخل٤مًم٘ملم. ٝمؿ ظم٤مًم٘مقن طم٤ًمن،وًمٙمٜم ،ومٕمٚمؿ أن اًمٕم٤ٌمد ظم٤مًم٘مقن

 مثُّإول: اإلجي٤مد، واًمث٤مين: اًمتّمقير، وم٤معمراد سم٘مقًمف:  اخلٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم: :اجلواب
ًٓ  ٟمف ٓوُم٤م شمّمقر :يأ ريـ.أطمًـ اعمّمق  ٱَّجح مج حج وُم٤م يّمقره  اعمّمقر  ،يٚم٘مك ىمٌق

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: يًتٚمزم ومٝمٛمف ىمراءَة ىمّمص احل٥م اعمج٤مزي واحل٘مٞم٘مل، ،احل٘مٞم٘مل ُمـ اًمّمقر احلٞم٦م

)راضمع ًمدٓئؾ  (٩٦الصافات/ ) َّ حج مث هت مت ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م(٦٨الزمر/ ) َّمك لك اك  يقٱُّٱ

 (42/1وذح اعم٘م٤مصد . 4وُمٜمح اًمروض إزهر، ص. 4اًمٗمرق وضمقاهبؿ: أصقل اًمديـ، ص

 دية: ( اداتري1)

ويريد  ا ذم أومٕم٤مًمف وٓ ذم إرادشمف.ومٚمٞمس جمٌقرً  شمف وأومٕم٤مًمف يمٚمٞمٝمام،اإلٟم٤ًمن يم٤مؾم٥م إلراد

حتقل إرادة  ٓ ُم٤م يريده اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمػم أو ذ، واعمٕمٜمك: اإلٟم٤ًمن ومت٤ًميره٤م إرادة اهلل شمٕم٤ممم،

يٕمذب سم٤مٕقمامل اًمتل هق جمٌقر قمٚمٞمٝم٤م وقم٤مضمز قمٜمٝم٤م  وٓ آظمتٞم٤مري٦م،اهلل شمٕم٤ممم دون إرادشمف 

وسم٢مُمٙم٤من اعمرء إشمٞم٤مهن٤م،  وإومٕم٤مل اًمتل وضم٧ٌم قمغم اإلٟم٤ًمن سمٛمٜمزًم٦م إطمٙم٤مم، ٟٓمٕمدام اظمتٞم٤مره.

  و هل ذم ٟمٓم٤مق اظمتٞم٤مره يٕم٤مىم٥م إذا مل ي٘مؿ هب٤م.

 ٤ًمم:واحلريم٦م قمغم صمالصم٦م أىم اإلٟم٤ًمن خمت٤مر ذم طمريم٤مشمف، ي٦م:شم٘مقل اعم٤مشمريد  

  وؿمامٓ وسم٤مُٕم٤مم وسم٤مٕؾمٗمؾ. ُمثؾ طمريم٦م إٟم٤ًمن اًمٕملم يٛمٞمٜم٤م يم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م:( احلر4)

 (احلر ):ُمثؾ طمريم٦م اعمّم٤مب سم٤مًمرقمِم٦م.  يم٦م آرشمٕم٤مؿمٞم٦م 

وٟمحق ذًمؽ  ،ُمثؾ ىمٞم٤مم قم٤مىمؾ سم٤مًمغ صحٞمح وىمٕمقده، وُمِمٞمف يم٦م اإلرادي٦م:( احلر1) 

 (44)راضمع: أصقل اًمديـ، ص حمْم٤م. وًمٞمس جمٌقرا وُمٚمََّؽ اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن اإلرادة، سم٢مرادشمف.

 رة:( األشاط1)

وجمٌقرون ذم إرادشمٜم٤م. ٟمحـ خمت٤مرون ذم أومٕم٤مًمٜم٤م، شم٘مقل إؿم٤مقمرة:
(1)

واؾمتدًمقا سم٘مقًمف  

                                                 
وهق ُمذه٥م أهؾ اجلؼم  ٤م ٓظمتٞم٤مر ُمـ اًمٕمٌد همػم ُم١مصمر أصاًل وإُم٤م أن يٙمقن )اًمٗمٕمؾ( ُم٘م٤مرٟمً »ذم إؿم٤مرات اعمرام:  (4)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٨٩اتلهٔير/ ) َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ شمٕم٤ممم:

وىمد ذيمر  هتؿ شم٠مصمػما ومٞمٝم٤م،رأومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد واىمٕم٦م سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم وطمده٤م، وًمٞمس ًم٘مد

ويمؾ رء جيري »اسم٤مشمف طمقل هذه أي٦م ومٞمام ؾمٞم٠ميت حت٧م ىمقل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي: اإليراد وضمق

 ، وم٤مٟمتٔمر.«سم٘مدرشمف وُمِمٞمتف

 وُم٤م شمِم٤مُءون يمًٌف وإجي٤مده إٓ أن يِم٤مء اهلل ظمٚم٘مف وىمْم٤مءه.ي٦م: وشم٘مقل اعم٤مشمريد

 وٓ ٟمٕمؿ، ىمد يٜم٘مض اهلل شمٕم٤ممم إرادة اإلٟم٤ًمن، أٟمتؿ جمٌقرون ذم اإلرادة، ًمٞمس اعمٕمٜمك:

  .يدقمف حي٘م٘مف

قمٜمد سمٕمض  قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٞمس طم٘مٞم٘مٞم٤م ُم٤ًمئؾ ي٦م وإؿم٤مقمرة ذمواظمتالف اعم٤مشمريد

 )ٓ أي يٙم٥ًم اظمتٞم٤مره، ت٘مقل اعم٤مشمريدي٦م هٜم٤م: اإلٟم٤ًمن خمت٤مر ذم إرادشمف،وم، سمؾ ًمٗمٔمل ؛اعمح٘م٘ملم

 وُمٕمٜمك ضمؼمه: إرادة اإلٟم٤ًمن شمٌع إلرادة اهلل شمٕم٤ممم، وٓ وهق جمٌقر قمٜمد إؿم٤مقمرة،. خيٚم٘مف(

يمام ىم٤مل سمٕمض  ويٗمًخ اهلل شمٕم٤ممم إرادة اإلٟم٤ًمن. ٘مض إرادة اهلل شمٕم٤ممم،يًع اإلٟم٤ًمن ٟم

ش. قمروم٧ُم ريب سمٗمًخ اًمٕمزائؿ»اًمًٚمػ:
(1)
 

                                                                                                                           
ُم٤م سم٠من يٙمقن أصؾ اًمٗمٕمؾ سم٘مدرة اهلل، وآشمّم٤مف سمٙمقٟمف ـم٤مقم٦م أو ُمٕمّمٞم٦م ، وإاعمتقؾمط يم٤مٕؿمٕمري ومجٝمقر أصح٤مسمف...

 ، ًمٚمٕمالُم٦م يمامل اًمديـ اًمٌٞم٤ميض ،ُمـ قم٤ٌمرات اإلُم٤ممرات اعمرام ؿم٤م. )إ«ر اعم٤مشمريدي٦مسم٘مدرة اًمٕمٌد وهق ُمذه٥م مجٝمق

  يمًت٤من(.سم٤م ،، ط: زُمزم سمٌٚمنمز، يمراشمٌم1-1ص

وقمٜمد أهؾ احلؼ ًمف ىمدرة يم٤مؾم٦ٌم وم٘مط، ٓ ظم٤مًم٘م٦م، ًمٙمـ قمٜمد إؿمٕمري٦م ُمـ »ذم ومقاشمح اًمرمحقت ُمع ُمًٚمؿ اًمثٌقت: و

اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ اًمٙم٥ًم إٓ وضمقد ىمدرة ُمتقمه٦م يتخٞمٚمٝم٤م اًمِمخص ىمدرة ُمع اًمٗمٕمؾ سمال ُمدظمٚمٞم٦م هل٤م أصاًل ذم 

ًٓ صٗم٦م يتقهؿ أول إُمر أهن٤م ىمدرة قمغم رء، صمؿ يقضمٝمف  رء، ومٕمٜمدهؿ إذا أراد اهلل شمٕم٤ممم أن خيٚمؼ ذم اًمٕمٌد ومٕماًل خيٚمؼ أو

اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٗمٕمؾ، صمؿ يقضمد اًمٗمٕمؾ، ومٜم٦ًٌم اًمٗمٕمؾ إًمٞمف يمٜم٦ًٌم اًمٙمت٤مسم٦م إمم اًم٘مٚمؿ. ىم٤مًمقا: ذًمؽ يم٤مف ذم صح٦م اًمتٙمٚمٞمػ، 

 ٕمريب، سمػموت(.، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًم4/14. )ومقاشمح اًمرمحقت ُمع ُمًٚمؿ اًمثٌقت «واحلؼ أٟمف يمٗم١م ًمٚمجؼم

ذه٥م اًمِمٞمخ إؿمٕمري ومجٝمقر اعمِم٤ميخ إؿم٤مقمرة إمم أن أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد واىمٕم٦م سم٘مدرة اهلل »: ذم ٟمٔمؿ اًمٗمرائد ىم٤ملو         

، وذح اًمقصٞم٦م ًمٚمِمٞمخ أيمٛمؾ اًمديـ، هتؿ شم٠مصمػم ومٞمٝم٤م، يمام ذم اعمقاىمػ ًمٕمْمد اعمٚم٦م واًمديـرشمٕم٤ممم وطمده٤م، وًمٞمس ًم٘مد

، ٤م٤م وإطمداصمً . وذم ذح اعمقاىمػ ًمٚمنميػ اًمٕمالُم٦م: ومٕمؾ اًمٕمٌد خمٚمقق اهلل شمٕم٤ممم إسمداقمً وذح أم اًمؼماهلم ًمإلُم٤مم اًمًٜمقد

وُمٙمًقب اًمٕمٌد، واعمراد سمٙمًٌف إي٤مه ُم٘م٤مرٟمتف ًم٘مدرشمف وإرادشمف ُمـ همػم أن يٙمقن هٜم٤مك ُمٜمف شم٠مصمػم وُمدظمؾ ذم وضمقده ؾمقى 

ٗمقائد ذم سمٞم٤من اعم٤ًمئؾ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م آظمتالف )ٟمٔمؿ اًمٗمرائد ومجع اًم ًمف. وهذا ُمذه٥م اًمِمٞمخ أيب احلًـ إؿمٕمري. يمقٟمف حمالًّ 

.، ط: اعمٓمٌٕم٦م إدسمٞم٦م، ُمٍم(1سملم اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد، ًمٚمٕمالُم٦م قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ قمكم اًمِمٝمػم سمِمٞمخ زاده، ص
ومل ٟمٕمثر قمغم إؾمٜم٤مد ًمف أو  (هذا اًم٘مقل إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف،/421) قمزا ص٤مطم٥م يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن (4)

 قمغم ُمّمدر صم٘م٦م يٕمزوه إًمٞمف. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
آل عٍران/ ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم 

١٤٣).
وهذا هق ُمٔمٝمر ىمدرة  ٤م،٤م، صمؿ شمتٖمػم إرادشمف رأؾًم غم رء قمزُم٤م ضم٤مزُمً ىمد يٕمزم اإلٟم٤ًمن قم

دة ُمـ اعمذاه٥م )ًمالؾمتزا. (٣٢اإلنصان/ ) َّ نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٞمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:وهق شمٗمّم اهلل شمٕم٤ممم،

وطمج٦م  .11/1وذح اعم٘م٤مصد . 1-1وإؿم٤مرات اعمرام، ص. 1-1۰اًمٚمٛمٕم٦م، ص إرسمٕم٦م ذم ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن وإرادشمف راضمع:

 .(4/13اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م 

ًْ يـمر»وم٘م٤مل: ٞم٤م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًم٘مدر،ؾم٠مل ؾم٤مئؾ قمٚم ًمف ُمرة صمؿ ؾم٠مش.ُٚمْٙمفٌؼ ُمٔمٚمٌؿ ومال شَم

)اًمنميٕم٦م .شِهّ اهلل ومال شُمَٙمّٚمْٗمفُ »صمؿ ؾم٠مل ُمرة صم٤مًمث٦م وم٘م٤مل:«سمحٌر قمٛمٞمٌؼ ومال شَمٚمِْجف»أظمرى وم٘م٤مل:

 ُيثَ٘مؾ قمٚمٞمؽ. ٓ شمف )ومالشمٙمٚمَّٗمف(سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل يم٤من اعمٕمٜمك:وم٢من ىمرأ (12ًممضمري، رىمؿ:

 مسلـة ادجازاة:

 قمالَم يث٤مب أو يٕم٤مىم٥م اإلٟم٤ًمن قمغم أقمامًمف؟ 

قمٚمٞمؽ شمدظمٚمف اجلٜم٦م أو شمرُمل  واعمجٌقر اعمحض ٓ اإلٟم٤ًمن جمٌقر حمض، اجلؼمي٦م: شم٘مقل

 ومال أُمؾ ذم اخلػم ُمٜمٝم٤م.  وضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م أىمٗم٤مٌل، وىمد ظمتؿ قمغم ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مر، سمف ذم اًمٜم٤مر.

يريد اؾمتخدام  وإن يم٤من اًمقاطمد ٓ أويت اإلٟم٤ًمن إىمٗم٤مل وُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م، ل أهؾ اًمًٜم٦م:ي٘مق

ُمقفمػ ذم اًمنميم٦م يًتٚمؿ راشمٌف يمؾ  وييسمقن قمغم ذًمؽ ُمثال: ٓة ُمٜمف.ُم٤ٌم اعمٗمت٤مح أو يٗم٘مده سمال

ومٜمٌٝمف ص٤مطم٥م اًمنميم٦م قمغم أٟمف إذا اؾمتٛمر قمغم ومٕمٚمف هذا وم٢مٟمف يقىمػ  ؿمٝمر ويرُمٞمف ذم اًمٌحر،

وم٢مهنؿ حيرُمقن اهلداي٦م وهٙمذا  س قمٚمٞمف أن اًمٜم٤مس إذا مل يًتٗمٞمدوا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،راشمٌف. وىمِ 

وم٤مئدة ذم  اعمًجد إذا مل يدظمٚمف اًمٜم٤مس ًمٚمّمالة وم٢مٟمف يٖمٚمؼ؛ إذ ٓ يمام أن شم٘مع قمغم ىمٚمقب أىمٗم٤مهل٤م،

  ومتحف.

  مسلـة ادجازاة:األؾوال يف

 اـؼول األول:

ويِمٕمر اًمٕم٤مىمؾ اًم٤ٌمًمغ اعمٙمٚمػ ومٞمام  يؽمشم٥م اًمٕمذاب واًمثقاب قمغم اًمٙم٥ًم ُمع اًمِمٕمقر، 

ؾ وم٤مًمٕمٛم ن.٤مومال يٕمذسم ن سمذًمؽ،ايِمٕمر وأُم٤م اًمّمٌل واعمجٜمقن ومال خيص اًمٙم٥ًم أٟمف يٕمذب،

 ، واًمِمٕمقر هق أن اإلٟم٤ًمن ُم١ًمول قمـ أومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م. «اًمٙم٥ًم»واإلرادة يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  سم٤مًم٘مّمد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دظمؾ رضمؾ طمدي٘م٦م، وم٘م٤مل:  «اعمثٜمقي»ذم يمت٤مسمف  ل ُمثال قمغم ذًمؽضب ُمقٟٓم٤م اًمروُم

وم٘م٤مل: أراد اهلل شمٕم٤ممم أن أدظمؾ  وم٘م٤مل: ُم٤م ًمؽ؟ ومٗم٤مضم٠م ص٤مطم٥م احلدي٘م٦م، ،وأظمذ جيٜمل اًمثامر

وًمق مل يرد مل أدظمؾ احلدي٘م٦م، وم٤مهن٤مل قمٚمٞمف  ن أضمٜمل اًمثٛمر ومٝم٤م أٟم٤م أضمٜمٞمف،احلدي٘م٦م ومدظمٚم٧م، وأراد أ

 وإٓ مل أضسمؽ. أراد اهلل شمٕم٤ممم أن أضسمؽ، ، وهق ي٘مقل:٤م سم٤مًمٕمَمي٘م٦م ضسمً ص٤مطم٥م احلد

  (./1)اعمثٜمقي عمقٟٓم٤م ضمالل اًمديـ اًمروُمل 

 ٚمؿ اًمٙمالم،ذم قمُمٙمتقب  «اعمثٜمقي» ي٘مقل:شمٕم٤ممم محف اهلل يم٤من اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌٜمقر  ر 

واًمٜم٤مس يٌتٕمدون قمـ اهلدف اعمٜمِمقد ًمتٕمروٝمؿ حلؾ  ،وئمـ اًمٜم٤مس أٟمف يمت٤مب اًم٘مّمص

وهق  ،ومآصمر ُمقٟٓم٤م اًمروُمل أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمْمالت إدًم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم،

 وذح أقمقص اعم٤ًمئؾ سم٤مُٕمثٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م.  ضب إُمث٤مل،

 :اًمٙم٤مٟمدهٚمقي ذم ذح طمدي٨م اعمِمٙم٤مة سي رمحف اهلل واًمِمٞمخ إدريىم٤مل اعمال قمٚمی اًم٘م٤مر

وطمذاِر  اجل٠م إمم اًم٘مدر ذم اعمّم٤مئ٥م وأوم٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م، ي:أ .شاًمت٘مدير ذم اعمّم٤مئ٥م دون اعمٕم٤مئ٥م»

وىمؾ: ىمد  سمؾ جي٥م أن شمٜمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًؽ، ام شم٠مشمٞمف ُمـ إومٕم٤مل اعمِمٞمٜم٦م،ومٞمأن شمرضمع إمم اًم٘مدر 

  ٤مر ُمٜمل دون ضمؼم قمٚمٞمف.وًمٙمـ يم٤من ُمِمٗمققم٤م سم٠مين آشمٞمف سم٤مظمتٞم يمت٥م ذم اًم٘مدر هٙمذا،

ي:ىم٤مل اًمِم٤مقمر إرد
 الچ دعم ےس ںیم داینںیم  وبل ایھٹ دقتری

 

 اج  اتیل    اایتخر    ھچک     وك    ڑپےن    ںیم الَب    ۞

٤م ُمـ آظمتٞم٤مر ًمتٕمرض ذ ؿمٞمئً وم٘م٤مل اًم٘مدر: ي٤م هذا، ظُم اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ اًمٕمدم إمم اًمدٟمٞم٤م،) 

 اًمٌالء(.

 وم٘م٤مل:  رسمام يم٤من يٛمٞمؾ إمم اجلؼم سمٕمض اعمٞمؾ، «وم٤مين»واًمِم٤مقمر إردي اًمِمٝمػم سمـ

 دھکی افین ہی ریتی دتریب یك تیم  ہن وہ

 

 اِک انجزہ اجراہ ےہ دوش رپ دقتری ےك ۞

 وم٢من ضمٜم٤مزة متٌم قمغم يمتػ اًم٘مدر(. وم٘مد شمٙمقن ضمٜم٤مزة شمدسمػمك،! وم٤مين رى ي٤م)أٓ شم 

يٖمٜمل ُمـ  اًمتدسمػم ٓوم٢من  هل ضمٜم٤مزة شمدسمػمك، اٟمٔمر، حيٛمؾ اًم٘مدر قمغم يمتٗمف ضمٜم٤مزة، اعمٕمٜمك:

وًمٙمـ إذا قم٤مرض اًمتدسمػم  ويٖمٚمٌف اًم٘مدر، ويتخذ اعمرء اًمتداسمػم شمٗم٤مدي٤م ُمـ اعمّمٞم٦ٌم، اًم٘مدر ؿمٞمئ٤م،

يمام ًمق صٕمد  وقمجز اإلٟم٤ًمن ٓ حم٤مًم٦م، ٕن اًم٘مدر همٚم٥م اًمتدسمػم هٜم٤م، اًم٘مدَر مل يٕمذب قمٚمٞمف اعمرء؛

 ي١ماظمذ قمٚمٞمف. ص٤مقمد إمم ومرع ؿمجرة ُمـ إؿمج٤مر وىم٤مي٦م ًمٜمٗمًف صمؿ ؾم٘مط قمغم إرض مل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :اـؼول اـثاين

، مجٞمٚم٦مٌ  احلًٜم٦مِ  ومّمقرة إقماملِ  اًمذي أشم٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م صقرة ُمـ اًمّمقر، ك اًمٕمٛمُؾ ٕمٓمَ يُ 

ُمـ مل ي١مد زيم٤مشمف ذم  ومٛمثال: يتٛمثؾ ُم٤مُل  .شمتٛمثؾ ذم صقرة احلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مرب ٦مُ اًمًٞمئ وإقمامُل 

اًمٌدقم٦م شمتٛمثؾ ذم صقرة  اةُ يتٛمثؾ ذم ُم٤مء اًمٙمقصمر، وجم٤مز سم٤مًمًٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م صقرة احلٞم٦م. واًمٕمٛمُؾ 

ـَ  وأيمُؾ  ا ذم اجلٜم٦م،واًمتًٌٞمح٤مت شمتحقل أؿمج٤مرً  ٕمد قمـ اًمٙمقصمر.اًمٌُ  ذم  ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ يٛمأل اًمٌٓم

 ا ذم أظمرة.ل ٟم٤مرً ويتحقَّ  اًمدٟمٞم٤م،

  :اـؼول اـثاـث

ا يم٤من ظمػمً –أي ُم٤م ي٠مشمٞمف اإلٟم٤ًمن ُمـ قمٛمؾ  اعمج٤مزاة ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمت٠مصمػم اًمٓمٌٞمٕمل ًمألقمامل،

 وم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمتٞمج٦م احلًٜم٦م، ٚمٞمف ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ومٓمري٦م،يؽمشم٥م قم -اأوذًّ 

 وحيرث إرض ومٛمثال: يٌذر اًمٌذور، ويً٘مل اًمزرع، إقمامل اًمًٞمئ٦م اًمٜمتٞمج٦م اًمقظمٞمٛم٦م.قمغم و

 وم٢مٟمف يٛمقت، وإن ذب اخلٛمرأؾمٙمر، وأُم٤م إذا ذب اًمًؿ، ومتٔمٝمر ٟمتٞمجتف ُمتٛمثٚم٦م ذم اًمٖمٚم٦م،

 ويٕمؿ اًمدُم٤مر.  واإلٟم٤ًمن واحلٞمقان،وإذا ضم٤مء اًمًٞمؾ هٚمٙم٧م اًم٘مرى 

 :اـؼول اـرابع

يٕمٓمل اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦م قمغم اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وُيدظمؾ اًمٜم٤مر قمغم  :أي اًمتٗمقيض:

َ ومٕمؾ يمذا ويمذا؟ ،اًمٕمٛمؾ اًمزء سمؾ يًٚمؿ ٟمٗمًف  وًمٞمس ًمٌنم أن حي٤مؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم أوي٠ًمًمف: مِل

ومٞمخص ضمزءا ُمٜمف سمٖمروم٦م اًمٜمقم،  ًمرضمؾ ُمٜمزٓ،ومٛمثال: يٌٜمل ا وهذا هق اًمتٗمقيض. إمم اهلل شمٕم٤ممم،

حيؼ ًمٚم٘م٤مدم قمٚمٞمف أن ي٠ًمل ص٤مطم٥م  وٓ وضمزءا آظمر ُمٜمف سمدورة اعمٞم٤مه، وضمزءا آظمر ُمٜمف سم٤معمٓمٌخ،

 طمٞم٨م ٓ ومٝمذا ُم٤م قمٚمٞمف اعم٤مًمؽ اعمج٤مزي، ومل سمٜمٞم٧م دورة اعمٞم٤مه هٜم٤م؟ اعمٜمزل: مل سمٜمٞم٧م اعمٓمٌخ هٜم٤م؟

 حف جف مغ ُّٱوًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: ٤م،طم٘مًّ  واهلل شمٕم٤ممم ُم٤مًمؽ ًمٙمؾ رء حيؼ ٕطمد أن ي٠ًمًمف.
(٨٣األُبياء/ ) َّ حق مف خف

 : ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد

ابابغن دس  ز   اونکں  ركا  دامغ  ہك  رپ 

 

 لبلب ہچ ركد  لگ ہچ دینش  وابص ہچ ركد؟ ۞

ُم٤م ومٕمٚم٧م وُم٤م ؾمٛمع اًمزهر؟  ٟمك ٕطمد أن ي٠ًمل ص٤مطم٥م احلدي٘م٦م: ُم٤م ومٕمؾ اًمٌٚمٌؾ؟)أ  

 ريح اًمّم٤ٌم؟(



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :ؼدر ادزم واـؼدر ادعؾقمبحث اـ

 ىمدر ُمؼمم، وىمدر ُمٕمٚمؼ. اًم٘مدر قمغم ٟمققملم آظمريـ:

 اًمذي ٓيتقىمػ قمغم رء. ( اًم٘مدر اعمؼمم:4) 

(اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ ): .اًمذي يتقىّمػ قمٚمی رء 

وإن مل يّمؾ رمحف، مل يزد ذم  ُمـ وصؾ رمحف زاد ذم قمٛمره. ٚم٦م اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ:ومٛمـ أُمث

اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٚمٍؿ ُم٤م يم٤من  - ر شمتقىمػ قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ.زي٤مدة اًمٕمٛم-4 ومٗمٞمف أُمران: قمٛمره.

ومٝمق ىمدر ُمؼمم سم٤مًمٜم٦ًٌم  وُم٤م ؾمٞمٙمقن؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ أن ومالٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مس يّمؾ رمحف أم ٓ.

ومٝمق ىمدر  وأُم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم أن زي٤مدة اًمٕمٛمر يتقىمػ قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ، يتٖمػم. وهق ٓ إمم اهلل شمٕم٤ممم،

 ويدظمٚمف اًمتٖمٞمػم.  ُمٕمٚمؼ،

، هذا يمالم اًمّمقومٞم٦م .«دقم٤مئل رد ىمدري اعمؼمم» ف اهلل:رمح جمدد إًمػ اًمث٤مين ي٘مقل

وإٓ وم٢من دظمقل اًمتٖمٞمػم ذم اًم٘مدر  يم٤من ُمٕمٚم٘م٤م ذم اًمقاىمع، وُمٕمٜمك اًمرد واًمتٌديؾ أن ُم٤م فمٜمف ُمؼمُم٤م،

 اعمؼمم يٜم٤مذم ُمٕمٜمك اإلسمرام. 

ؼ قمغم اًم٘مْم٤مء اعمؼمم، أي اعمحٙمؿ همػم ُمٕمٚم -4: يذيمر ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء ىمًٛملم ًمٚم٘مْم٤مء

ومٛمثال إذا دقم٤م اعمرء أو وصؾ رمحف رد ذًمؽ  اًم٘مْم٤مء اعمٕمٚمؼ أي اعمنموط سمنمط. - ذط.

 ودمٚم٥م اًمؼميم٦م ذم اًمرزق.  وصٚم٦م اًمرطمؿ شمزيد ذم اًمٕمٛمر، ىمدره،

ه٥م اسمـ اًمتلم اًمًٗم٤مىمز، واحل٤مومظ اسمـ طمجر، واعمال قمكم اًم٘م٤مري، واًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين ذ

ُمثال: يّمؾ زيد رمحف ومٞمزيد ذم  اهلل شمٕم٤ممم يمؾ رء،يٕمٚمؿ  وي٘مقًمقن: وهمػمهؿ إمم شم٘مًٞمؿ اًم٘مدر،

قمٛمره، يّمؾ رمحف ومٞمٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر شمًٕملم ؾمٜم٦م سمدٓ ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م. ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ اًمزي٤مدة 

 (٣٩الرعد/ ) َّ جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمٜم٘مّم٤من ذم قمٚمؿ اعمالئٙم٦م.

 ٙم٦م.وم٤معمحق واإلصم٤ٌمت ىمدر ُمٕمٚمؼ ومی قمٚمؿ اعمالئ

 :)ص« سمدء إُم٤مزم ذح ضم٤مُمع اًممزم»د يمٜمٕم٤من اًمٙمالم ذم وومّمؾ اًمديمتقر حمٛمد أمح

وىم٤مل: اًم٘مْم٤مء هق اعمؼمم ٓ همػم. ورد اًمت٘مًٞمؿ سم٘مقًمف: ٓ دًمٞمؾ  ( صمؿ رد هذا اًمت٘مًٞمؿ،11-11

صمؿ إن إضمؾ اًمّمحٞمح إذا يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل وم٘مط، دون قمٚمؿ اعمالئٙم٦م وم٠مٟمك هلؿ ىمٌض  قمٚمٞمف.

 ٜم٤م: إًذا أي وم٤مئدة ذم اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ إًذا؟ ىمٚم وم٢من ىمٚم٧م: خيؼمهؿ اهلل شمٕم٤ممم، إرواح؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   13   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مج حج ُّٱًمف شمٕم٤ممم:وىمق، (٣٨األحزاب/ ) َّ هت مت خت حت جت ُّٱ ًمف شمٕم٤ممم:وٕن ىمق  

 ىي ني مي زي ُّٱًمف شمٕم٤ممم:وىمق ،(١١الرعد/ ) َّ حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح

 غم أن اًم٘مدر ٟمقع واطمد ومح٥ًم.يدل قم( ٣٤األعراف/ ) َّ خئ حئ جئ يي

 (113)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.يرد ؿمٞمًئ٤م إٟمف ٓ»ؾمٚمؿ ذم اًمٜمذر:وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و 

 خس حس جس ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمدر ُمؼمم. وهق وم٢مهنام ُم٘مدران، وىِمس قمٚمٞمف اًمرزق وإضمؾ؛
 (٣٨الزخرف/ ) َّ مظ حط مض خض حض مصجض  خص حص مس

 (١٤٥آل عٍران/ ) َّزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

إن اهلل »  طمدي٨م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ:اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر. وذم﴾  مم ام يل﴿ وُمٕمٜمك ىمقًمف:

ي٠مُمر اعمٚمؽ سمٜمٗمخ اًمروح ذم اجلٜملم وأن يٙمت٥م أرسمع يمٚمامت هل: رزىمف، وأضمٚمف، وقمٛمٚمف، وؿم٘مل 

 (111صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:. 13)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.أو ؾمٕمٞمد

قمـ أم طمٌٞم٦ٌم ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م دقم٧م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل  «صحٞمحف»ى ُمًٚمؿ ذم رو

 وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يب ؾمٗمٞم٤من وعمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمام سمٓمقل اًمٕمٛمر،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٕ

ؾ ؿمٞمئ٤ًم ىمٌؾ طِمٚم ف، أو » ىمد ؾم٠مًم٧ِم اهلل ٔضم٤مٍل ُميوسم٦ٍم وأي٤مٍم ُمٕمدودٍة وأرزاٍق ُم٘مًقُم٦ٍم، ًمـ ُيَٕمج 

ر ؿمٞمًئ٤م قمـ طِمٚم ف، وًمق يمٜم٧ِم ؾم٠مًم٧ِم اهلل أن يٕمٞمذك ُمـ قمذاٍب ذم اًمٜم٤مر، أو قمذاب ذم اًم٘مؼم  ي١مظم 

 ( . 1111)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:.ش٤من ظمػًما وأومْمَؾ يم

 وىم٤مل:  قمغم شم٘مًٞمؿ اًم٘مدر،وأضم٤مب اًمديمتقر يمٜمٕم٤من قمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتی شمدل 

الرعد/ ) َّجس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٱُّٱًمف شمٕم٤ممم:يّمح آؾمتدٓل سم٘مق ٓ -4

 ٕن ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف: أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمًخ ُم٤م يِم٤مء ٟمًخف ُمـ إطمٙم٤مم قمغم اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ؛ (٣٩

وأي٤مت، ويث٧ٌم ُم٤م يِم٤مء ُمٜمٝم٤م، أو اعمٕمٜمك: ًمٞمٕمٚمؿ اعمنميمقن اًمذيـ يًتٕمجٚمقن اًمٕمذاب أن 

 ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ويٌ٘مل ُمـ مل ي٠مت أضمٚمف سمٕمُد. هلاليمٝمؿ أضمال، وم٢مذا ضم٤مء أضمٚمٝمؿ حم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم،

  اعم٘مدر هق اعمث٧ٌم، وهمػم اعم٘مدر هق اعمحق.

- ٓهس هثمس مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي ُّٱ ًمف شمٕم٤ممم:يّمح آؾمتدٓل سم٘مق و 

أن أطمدهؿ قمٛمره ـمقيؾ، وأظمر قمٛمره ىمّمػم،  ٕن ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف: ؛(١١فاطر/ ) َّ مك لك هش مش

ر، وٟم٘مّم٤من قمٛمره ُمع ُمرور  ويمؾ ذًمؽ ُمٙمتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ. أو اعمٕمٜمك: أن قمٛمر اعمٕمٛمَّ

  إي٤مم يمالمه٤م ُمٙمتقب ذم اًمٕمٚمؿ اإلهلل أو اًمٚمقح اعمحٗمقظ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
: (٨األُعام/ ) َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي ٱُّٱقًمفذم ىم ﴾  ميىي خي﴿ ًمف:اعمراد سم٘مق -1

 :﴾ ميىي خي﴿وىم٧م احلنم واًمٌٕم٨م، أو اعمراد سم٘مقًمف﴾ ٰذ يي﴿ اعمقت، واعمراد سم٘مقًمف:

 أظمرة. ﴾ ٰذ يي ﴿اًمدٟمٞم٤م، واعمراد سم٘مقًمف : 

 هبام قمغم اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ:صمؿ ؾم٤مق اًمديمتقر احلديثلم اًمٚمذيـ يٛمٙمـ آؾمتدٓل 

ط ًمف ذم» احلدي٨م إول: ًَ ٠م ًمف ذم أصمره ومٚمٞمِّمْؾ رمِحَفرزىمف، أوُيٜم َُمـ أطَم٥مَّ أن ُيٌ  ش.ًَ

 حج مث هت ٱُّٱهذا احلدي٨م يٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،(2صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:. 12)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

 واًمتقومٞمؼ ًمٚمٓم٤مقم٤مت، ٕن اعمراد سمف اًمؼميم٦م ذم اًمٕمٛمر،؛ (٤٩ئنس/ )َّمخ جخ مح جح مج

  وإوٓد اًمّم٤محلقن أو اًمثٜم٤مء احلًـ ًمف.

وهق ىمْم٤مء  ُمـ اًمٕمٛمر يمذا ويمذا، كومٞمٕمٓم ٤ممم أن ومالٟم٤م يّمؾ رمحف،يمت٥م اهلل شمٕم :وىمٞمؾ

 ُمؼمم ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ قمغم رء. 

ٓ يُردُّ » سمف قمغم اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:يًتدًمقن  ياًمذ احلدي٨م اًمث٤مين

ؽمُمذي أسمق ذم إؾمٜم٤مد اًم ،(414)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.اًم٘مْم٤مَء إٓ اًمدقم٤مُء وٓ يزيد ذم اًمٕمٛمر إٓ اًمؼِمُّ 

 ىم٤مل أسمق .(4/114) ٤م أظمرضمف احل٤ميمؿٟمٕمؿ صحح احل٤ميمؿ واًمذهٌل طمديثً  ُمقدود وٕمٞمػ،

واإلطم٤ًمن يٛمأل احلٞم٤مة  اًمدقم٤مء اًمدائؿ يًٝمؾ اًم٘مدر، ُمٕمٜمك احلدي٨م: طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم٤ٌمن:

 وهذا هق اًمزي٤مدة ذم اًمٕمٛمر.  ُمنة وومرطم٤م.

ومٞمام ىم٤مًمف اًمديمتقر، يٛمٙمـ آظمتالف واًمٌح٨م و هبذا اٟمتٝمك يمالم اًمديمتقر اعمٗمّمؾ،و 

 وأقمروٜم٤م قمـ اإلـم٤مًم٦م وايمتٗمٞمٜم٤م سمتٚمخٞمص يمالُمف.  سم٤مرك اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٛمره.

 دة:ؽائ

ىم٤مُم٧م إدارة اإلؾمالُمٞم٤مت   قمٛمؾ همػم واطمد ُمـ قمٚمامئٜم٤م رؾم٤مئؾ طمقل ُم٠ًمًم٦م اًم٘مدر.

سمالهقر سمٜمنم رؾم٤مئؾ ظم٤مص٦م سمٛم٠ًمًم٦م اًم٘مدر ًمٙمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م ؿمٌػم أمحد اًمٕمثامين، وؿمٞمخ 

  س اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، واعم٘مرئ اًمِمٞمخ حمٛمد ـمٞم٥م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.احلدي٨م حمٛمد إدري

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
   43-آَجاًَل .َوََضََب هل ًْ 

  

 واعمقت، واعمدة اعمحددة ُمـ اًمٕمٛمر.  هن٤مي٦م اًمقىم٧م اعمحدد، :«َأضَمؾ»:مجع أضم٤مل

 : وؾت موت ؿل أحد حمد 

ىم٤مل ٘مدم. يًت يًت٠مظمر قمٜمف ؾم٤مقم٦م وٓ ٓ  شمٕم٤ممم ًمٙمؾ أطمد أضمال عمقشمف حمددا،ضمٕمؾ اهلل

(٨األُعام/ ) َّٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ مم:شمٕم٤م
و  وومٞمٙمؿ احلديد، اهلل اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ ُمـ اًمٓملم سمقاؾمٓم٦م آدم قمٚمٞمف اًمًالم، ٜمك أي٦م:ُمٕم

يٗمٜمك ومٞمف اًمٙمقن ، ضمٕمؾ ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أضمالو صمؿ ضب عمقشمٙمؿ أضمال. واعم٤مء وهمػمه٤م، احلجر،

 يمٚمف.

 (٤٩ئنس/ ) َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت  حت جت ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (١٤٥آل عٍران/ ) َّزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

  وم٤مرق حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا اًمٙمقن ذم أضمٚمف اعمًٛمك.وىمد 

 وًمق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م شمدوم سم٠مهٚمٝم٤م

 

 ًمٙم٤من رؾمقل اهلل  ومٞمٝم٤م  خمٚمدا ۞

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(13)اًمًحر احلالل ذم احلٙمؿ وإُمث٤مل، ص  

 (١١فاطر/ ) َّهث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي  ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

أو اعمٕمٜمك:  وىمٍم قمٛمر أظمر ُمٙمتقسم٤من ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ـمقل قمٛمر اًمٌٕمض، اعمٕمٜمك:

ب قمغم وضمف اًم٘مدر اعمٕمٚمؼ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ سم٠مٟمف قٟم٘مص قمٛمر اًمٌٕمض وزي٤مدة قمٛمر أظمر ُمٙمت

٤م ذم قمٚمؿ اهلل ا ُمؼمُمً ٤من ذًمؽ ىمدرً وإن يم يٓمقل قمٛمر ومالن يمذا ُمدة إذا قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمٗمالين،

  ىم٤مم سمف ومٓم٤مل قمٛمره. ٕماًل وومِ  ومٛمثال ًمق وصؾ رمحف ـم٤مل قمٛمره قمنميـ ؾمٜم٦م، شمٕم٤ممم،

(١٨يس/ ) َّ مع جع مظ حط مض خض ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
 (الرعد) َّ  حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت  مت خت حت جت  ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤مو

يمام وردت  شمٕم٤ممم. حمٗمقظ قمٜمد اهللوهق  ي:يٛمحق اهلل شمٕم٤ممم ويث٧ٌم اًم٘مدر اًمذي يمتٌف،أ

 وصٚم٦م اًمرمحـ شمزيد ذم اًمٕمٛمر. إطم٤مدي٨م سم٠من اًمذٟمقب شمٜم٘مص اًمرزق، ويرد اًمدقم٤مء اًم٘مدر.

ومام ؿم٤مء اهلل  هذه أي٦م قمغم ُمٕمٜمك آظمر وهق: ًمٙمؾ زُمـ أطمٙم٤مم ُمٙمتقسم٦م وُم٘مررة،ومحٚمقا  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   114   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وُم٤م ؿم٤مء إصم٤ٌمشمف أصمٌتف، وٟمًخ إطمٙم٤مم هذا ٓ شمٕم٤ممم ٟمًخف ُمـ إطمٙم٤مم ٟمًخف ذم اًمزُمـ أظمر.

 يرضمع إمم ٟم٘مص ذم اًمٕمٚمؿ؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم قمٜمده اًمٚمقح اعمحٗمقظ، اًمذي يمت٥م ومٞمف يمؾ رء،

 ويراقمل ذم هذا اًمٜمًخ ُم٘متْمٞم٤مت يمؾ قمٍم وُمّم٤محلف، وإٓ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م. 

سم٠من ومالٟم٤م يٛمقت ذم ُمرض  يمذًمؽ أؾم٤ٌمب اعمقت ُمٙمتقسم٦م، د،ويمام أن أضمؾ اعمقت حمد

 حم٤مًم٦م.  ٥م رزق اخلٚمؼ اًمذي يّمٚمف ىمٌؾ ُمقشمف ٓويمت يمذا، وومالن يٛمقت سم٤مًم٘متؾ،

إٟمف ًمـ يٛمقت اًمٕمٌد طمتی يٌٚمٖمف آظمر رزىمف هق »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (411، وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمٚمی ذط ُمًٚمؿ. واسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:114)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ:ش.ًمف

 :هل يؿوت ادؼتول طذ أجل موته؟

 يًت٘مدم أضمٚمف اعمحدد عمقشمف. يًت٠مظمر أطمد وٓ ف ٓذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م إمم أٟم

وإٟمف يم٤من حيٞمك ًمق مل  إن اًم٘متؾ ىمٓمع إضمؾ، ويٜم٥ًم إمم اعمٕمتزًم٦م قم٤مُم٦م أهنؿ ي٘مقًمقن:

هؾ  :وإٟمام اظمتٚمٗمقا وًمٙمـ شمدل يمتٌٝمؿ قمغم أهنؿ اشمٗم٘مقا قمغم أن اعم٘متقل يٛمقت قمغم أضمٚمف، ُي٘متؾ.

أو يٛمٙمـ ذًمؽ وهذا، أي: يٛمٙمـ  يمثر؟اًمقىم٧م ًمق مل ُي٘متؾ أو حيٞمك أ هذا ٟمٗمسيم٤من يٛمقت ذم 

 واًم٘مقل اًمث٤مين قمـ اًمٌٖمدادي٦م، طمٙمك اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اًم٘مقل إول قمـ أيب اهلذيؾ،إُمران؟ 

 واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م هق ىمقل قمٌد اجل٤ٌمر ٟمٗمًف. 

اقمٚمؿ أن ُمـ ُم٤مت طمتػ أٟمٗمف ُم٤مت سم٠مضمٚمف، ويمذا ُمـ »  قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم:ىم٤مل اًم٘م٤ميض

٤م، وٓ ظمالف ذم هذا. واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن إضمؾ ًمٞمس اعمراد سمف هٝمٜم٤م إٓ ىُمتِؾ وم٘مد ُم٤مت سم٠مضمٚمف أيًْم 

وىم٧م اعمقت، ومه٤م ىمد ُم٤مشم٤م مجٞمٕم٤م ذم وىم٧م ُمقهتام. وإٟمام اخلالف ذم اعم٘متقل ًمق مل ُي٘مَتؾ يمٞمػ 

يٙمقن طم٤مًمف ذم احلٞم٤مة واعمقت؟ ومٕمٜمد ؿمٞمخٜم٤م أيب اهلذيؾ أٟمف يم٤من يٛمقت ىمٓمًٕم٤م ًمقٓه وإٓ يٙمقن 

وذًمؽ همػم ممٙمـ، وقمٜمد اًمٌٖمدادي٦م أٟمف يم٤من يٕمٞمش ىمٓمًٕم٤م، واًمذي قمٜمدٟم٤م أٟمف  ،٤م ٕضمٚمفاًم٘م٤مشمؾ ىم٤مـمٕمً 

ش. يم٤من جيقز أن حيٞم٤م وجيقز أن يٛمقت، وٓ ي٘مٓمع قمغم واطمد ُمـ إُمريـ ومٚمٞمس إٓ اًمتجقيز

 ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم اًم٘م٤مهرة( ، ومّمؾ ذم أضم٤مل. ط:23)ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد اعمٕمتززم، ص

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  44-  ًْ ِٓ ِ ْفَعال

َ
َْ أ ٌِ ٌء  ِّ ََشْ ًْ ََيَْف َعيَيْ َ ًْ  (1)ل ُٓ ْن َخيََل

َ
ًْ (2)َقتَْو أ ُْ ا  ٌَ  ًَ ، وََعِي

 ًْ ُٓ ْن ََيْيَُل
َ
 .(3)اَعِمئَُن َقتَْو أ

 

  تعاغ بلؽعال ادخؾوق وأطامـه ؾبل خؾؼه:طؾم اهلل

حمٞمط سمجٛمٞمع ومٝمق قمغم قمٚمٍؿ شم٤مم سم٠مطمقال اعمخٚمقق ُمـ إزل، ومٕمٚمٛمف  ،قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أززم  

واًمذوات  ،اعمقضمقدات واعمٕمدوُم٤مت، واعمٛمٙمٜم٤مت واعمح٤مٓت، واجلزئٞم٤مت واًمٙمٚمٞم٤مت

 وم٤معمخٚمقق وُم٤م يّمدر ُمٜمف ُمـ إقمامل ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٚمٛمف ُمـ إزل.  واًمّمٗم٤مت.

 (٩٦الصافات/ ) َّ حج مث هت مت ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

٦م واجلامقم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم وُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم  شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ ٕومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد،ومٕمٚمؿ أن اهلل

ُم٤م شمّمٜمٕمقن ُمـ : واعمٕمٜمك ،ُمقصقًم٦م «ُم٤م» قم٤ممل سم٠مقمامل اًمٕم٤ٌمد وأومٕم٤مهلؿ. وي٘مقل اعمٕمتزًم٦م:

وإن محٚم٧م قمغم  ُمّمدري٦م، «ُم٤م»وٟمحـ ٟم٘مقل:  ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم. إطمج٤مر :إصٜم٤مم، أي

ٚمؼ اهلل وهق ُمـ ظم -طمديدطمجر وقم٤ٌمرة قمـ  -إصٜم٤مم–وم٢مهن٤م  اعمقصقًم٦م، و أريد هب٤م إصٜم٤مم،

  وقمـ صقرهت٤م اًمتل صقره٤م اإلٟم٤ًمن، وهل يمذًمؽ ُمـ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم. ،-شمٕم٤ممم

 (٨٦احلجر/ ) َّ مح جح  مج حج مث ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٨٩اْللرة/ ) َّ هل مل خل حل  ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (١٤امليم/ ) َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ٱُّٱ مم:وىم٤مل شمٕم٤م

ٚمُ٘مف ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم إنَّ أطمَديمؿ جُيَٛمع ظَم »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

يقُم٤ًم، صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦ًم ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ يٙمقن ُُمْمٖم٦ًم ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ َيٌَٕم٨م اهللُ ُمٚمًٙم٤م ومُٞم١مُمر سم٠مرسمع 

ش. يمٚمامت، وُي٘م٤مل ًمف: ايمت٥ْم قَمٛمَٚمف، وِرزىَمف، وأضمَٚمف، وؿم٘مل  أو ؾمٕمٞمٌد، صمؿ ُيٜمَٗمخ ومٞمف اًمروح...

 (13)صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب ذيمر اعمالئٙم٦م، رىمؿ:

وسم٠مهؾ اجلٜم٦م  ا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٚمٍؿ سمٛمـ يٗمٕمؾ اخلػم، ويٛمـ يٗمٕمؾ اًمنم،إذ :إيرا 

                                                 
،  ،1 ، ،1 ،3 ،4 ،44 ،4 ،41 ،4 ،41 ،42 ،44 ، ،4 ،1 ،1 ،1 ،2 ،3ؾم٘مط ُمـ ش أومٕم٤مهلؿ»( ىمقًمف 4)

. وإووح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.11، 14
(ذم )4، 41، 44 ،41 ،1 ،14 ،11 «ش.ظمٚم٘مٝمؿىمٌؾ أن »ىمقًمف  11، 41وٓ يي اعمٕمٜمك. وؾم٘مط ُمـ ش. خيٚم٘مٝمؿ
وقمٚمؿ ُم٤م هؿ هم٤مومٚمقن ُمـ ىمٌؾ » 41. وذم 11، 42، و4ؾم٘مط ُمـ ش وقمٚمؿ ُم٤م هؿ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ»( ىمقًمف 1)

واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. ظمٚم٘مٝمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   111   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٨امليم/ ) َّمه جه ين ىن ٱُّٱ ومام ُمٕمٜمك اًمٌالء ذم ىمقًمف: وسم٠مهؾ اًمٜم٤مر،

وًمٙمٜمف أُمر قم٤ٌمده سم٢مشمٞم٤من سمٕمض  يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن، ـه:اجلواب ط

قمغم قمٚمٍؿ سمٛمـ يًتحؼ ومْمؾ اهلل  وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ سمٕمْمٝم٤م إمت٤مُم٤م ًمٚمحج٦م؛ ًمٞمٙمقن اًمٕم٤ٌمد إومٕم٤مل،

وسمٛمـ ي٠ميت اعمٜم٤مهل، وييب سم٤مٕواُمر قمرض  شمٕم٤ممم سم٤مُمتث٤مل إواُمر، وآٟمتٝم٤مء قمام هن٤مهؿ قمٜمف.

 احل٤مئط، ومٞمًتحؼ اًمٕم٘م٤مب. 

 ي: ًمٞمٔمٝمر اعمٓمٞمع ُمـ اًمٕم٤ميص سمح٥ًم قمغم ُم٤م ؾمٌؼ سمف قمٚمٛمف.أ َّمه جه ين ىن ٱُّٱ

 
 

  -  َْ ًْ َع ُْ ا َٓ ، َوَن ِّ ًْ ةَِطاَعِخ ُْ َمَر
َ
.َوأ ِّ ْعِصيَِخ ٌَ 
  

 اًمٓم٤مقم٦م: اُمتث٤مل إواُمر وآٟم٘مٞم٤مد هل٤م. 

 وهناهم طن ادعصقة: ، تعاغ اخلؾق باـطاطةأمر اهلل

ووقمد قمٚمٞمف سم٤مٕضمر واًمثقاب ُمـ  وأُمرهؿ سم٤محلًٜم٤مت، ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اخلٚمؼ ًمٕم٤ٌمدشمف،

 وشمققمدهؿ قمغم اعمٕمّمٞم٦م.  وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمًٞمئ٤مت، ومْمٚمف،

 (٥٦اذلاريات/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 : أي ُٔمرهؿ سمٕم٤ٌمديت وأهن٤مهؿ قمـ ُمٕمّمٞمتل.ىئ

واًمٕمٞمقن  )اًمٜمٙم٧مُٔمرهؿ وأهن٤مهؿ. ﴾ىئٙمك اعم٤موردي قمـ جم٤مهد ذم شمٗمًػم ىمقًمف :﴿طم

/12) 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ٱُّ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
 (٩٢انلحو/ ) َّ يث ىث نث زثمث

 : َّ يب  ىب نب مب زب ٱُّـه تعاغ:تػسر وجقز ـؼو
هل أمجُع آي٦ٍم ذم اًم٘مرآن ًمٚمخػم واًمنم، وًمق » ىم٤مل: امد ريض اهلل قمٜمٝم سمـ ُمًٕمققمـ قمٌد اهلل

 وهدىمل يٙمـ ومٞمف همػُم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٙمَٗم٧ْم ذم يمقٟمف شمٌٞم٤مٟمً 
ٍ
)شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  ش.٤م ًمٙمؾ رء

/411.) 

ي٘مرؤه٤م يمؾ ظمٓمٞم٥م قمغم اعمٜمؼم  ا، وهلذ هل أمجع آي٦م اًم٘مرآن ًمٚمخػم واًمنم: »«اعمدارك» وذم

 (/1)ُمدارك اًمتٜمزيؾ  .ش٦ٌم ًمتٙمقن قمٔم٦ًم ضم٤مُمٕم٦ًم ًمٙمؾ ُم٠مُمقر وُمٜمٝملذم آظمر يمؾ ظمٓم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   111   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ه اعمقضمز ُم٤م يكم: وشمٗمًػم

 : اًمتقطمٞمد أيًْم٤م. أي: اإلٟمّم٤مف. واًمٕمدُل  ،ىب نب مب زب -4

- أي: اإلظمالص ذم اًمٕم٤ٌمدات وهمػمه٤م. ،يب 

 : أي: إطم٤ًمن اًمٕم٤ٌمدة وإيمامهل٤م.يب -1

 : أي: اإلطم٤ًمن إمم اًمٜم٤مس.يب -1

- واًمدٟمٞم٤م.أي: اعم٤مل  ،مت زت رت 

 أي: اًمديـ. ،مت زت رت -1

 ومٝمذه ؾمت٦م ُم٠مُمقرات. 

   :يت ىت نت
  وهمػمه٤م. ،اًمٚمقاط :ٟمٞم٦ماًمٗمحِم٤مء اًمِمٞمٓم٤م -4

-  وٟمحقه٤م. ،اًمزٟم٤م :ٟمٞم٦ماًمٗمحِم٤مء اًمٜمٗم٤ًم 

 غم ىمًٛملم:قم      رث

 أو اًمٚمٕم٥م وىم٧م اًمّمالة. ،ُمثؾ اًمٜمقم اًمٜمٗم٤ًمين، -4

- ،ُمثؾ ذب اًمدظم٤من، وذب اخلٛمر، وٟمحقمه٤م.  اًمِمٞمٓم٤مين 

 ٛملم: قمغم ىمًزث

ٟمٗم٤ًمين. فمٚمؿٌ  : ُمثؾ آؾمتٞمالء قمغم أرض اًم٘مري٥ِم اًمٜمٗم٤ًمين -4
-  .اًمِمٞمٓم٤مين، ُمثؾ ضب أطمد واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف ُمـ همػم ؾم٥ٌم 

  أيًْم٤م. ٜمٝمٞم٤مت قمغم ؾمت٦م أىم٤ًمم٤معموم

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص
 (اىنصاء) َّ  لك خك حك جك مق حق مف

وهل ُمرادة اهلل شمٕم٤ممم، ومام سم٤مهلؿ ٓيٕمٌدوٟمف؟  اجلـ واًمٌنم ًمٚمٕم٤ٌمدة،يم٤من ظمٚمؼ  إذا :إيرا 

 يتخٚمػ قمـ إرادشمف.  وُمراده شمٕم٤ممم ٓ

ُمثؾ اإلو٤مءة  شمؽمشم٥م اًمٜمتٞمج٦م قمغم سمٕمض إؿمٞم٤مء أطمٞم٤مٟم٤م، وٓ اًمالم ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم، -4 :اجلواب

 شمْم٤مء ذم سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم.  وىمد ٓ اعمٜمّمقسم٦م ًمتٜمقير اًمٚمٞمؾ،

- «وًمٙمـ يمثػما ُمٜمٝمؿ ٓ ٤مجلـ واإلٟمس ُم٠مُمقرون سم٤مًمٕم٤ٌمدة،، وم«أُمرُت »ٜمك سمٛمٕم «ظمٚم٘م٧م 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يٕمٌدون سمام هلؿ ُمـ آظمتٞم٤مر. 

أي حيٛمؾ اجلـ واإلٟمس اؾمتٕمداد ويمٗم٤مءة  يًتٕمدون ًمٚمٕم٤ٌمدة، «يٕمٌدون»سمـأو اعمراد  -1

وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمؿ، وسمٕمض اعمًٚمٛملم وٞمٕمقا  واؾمتٕمدادهؿ ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، اًمٕم٤ٌمدة،

 شمٕم٤ممم. يٕمٌدون اهلل  اؾمتٕمدادهؿ، ومال

وم٤معمًٚمؿ واًمٙم٤مومر يمالمه٤م ُمٓمٞمع هلل شمٕم٤ممم، واعمًٚمؿ  ،واخلْمقعُ  اًمٓم٤مقم٦مُ  دةِ اعمراد سم٤مًمٕم٤ٌم -1

وًمٞمس ًمف  يٓمٞمع اًمٓم٤مقم٦م آظمتٞم٤مري٦م، واًمٙم٤مومر ٓ يٓمٞمع اًمٓم٤مقم٦م اًم٘مٝمري٦م وآظمتٞم٤مري٦م ُمٕم٤م،

 وم٢مذا أراد اهلل شمٕم٤ممم ُمقشمف مل جيد ؾمٌٞمال إمم اًمٗمرار ُمٜمف.  اإلقمراض قمـ اًمٓم٤مقم٦م اًم٘مٝمري٦م،

 (٨امليم/ ) َّمه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 مق حق مف خف حف جف ٱُّٱإذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم يٜمٝمك قمـ اعمٕمّمٞم٦م ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: :إيرا 
ٟم٠مُمر اعمؽموملم  اًمٔم٤مهر أن ُمٕمٜم٤مه: ،(١٦اإلرساء/ ) َّ خل حل جل مك لك  خك حك جك

 سم٤مًمٗمًؼ؟

 ـه من ثالثة وجوه:واجلواب ط

ومٞمحؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمٜم٤م وشمتؿ  ومٞمٕمّمقن، ٝم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م،إذا أردٟم٤م إهالك ىمري٦م أُمرٟم٤م ُمؽمومٞم -4

.ومٜمدُمره٤م شمدُمػما احلج٦م قمٚمٞمٝم٤م،
- ومٞمٕمّمقن، أي ضمٕمٚمٜم٤م ُمؽمومٞمٝم٤م أُمراء وطمٙم٤مُم٤م، ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أُمراء، «أُمرٟم٤مهؿ»ٕمٜمك ُم 

 ومٞم٘مٕمقن ذم هقة اهلالك واًمدُم٤مر. 

 وهُيٚمٙمقن.  ومٞمٛمرطمقن ذم اعمٕم٤ميص، يمثَّرٟم٤م ُمؽمومٞمٝم٤م، :«أُمرٟم٤م ُمؽمومٞمٝم٤م»ٜمك ُمٕم -1
 

 
 

 

4-  ِّ ٍء ََيِْري ةُِلْدَرحِ ُّ َتُِْفذُ  (1)َوُُكُّ ََشْ ، َوَمِشيْئَخُ ِّ ََل َمِشيئََث  (2)َوَمِشيْئَِخ
ا شَ  ٌَ ا َشاَء هلهلاَء لِيِْعتَاِد إَِلَّ  ٍَ ، َف َْ .(3)ًْ ََكنَ ًْ ًْ يَُك َ  ل

ْ
ًْ يََشأ َ ا ل ٌَ  ، َو

 

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم
(٦٥ج/ احل) َّ حي جي يه ىه مه جه ين

                                                 
 واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. سمت٘مديره» 11وذم ش. سم٘مدره» 1، 1( ذم 4)

( ذم )4، 41 ،11 «واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. وإصح ُم٤م أصمٌتٜم٤مه.ش. وُمِمٞمتِف، وُمِمٞمُتف شمٜمٗمذ»سمدل ىمقًمف ش. وَيٜمُٗمُذ سمٛمِمٞمئتف
 واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. واعمٕمٜمك ؾمقاء.ش. ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من» ( ذم 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   111   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٣٢اإلنصان/ ) َّنب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱشمٕم٤ممم:وىم٤مل 

 اجلواب طـفا:، وٱَّنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱذ ؾوـه:إيرا ات ط

وم٢مذا قمَم  شمٗمٞمد أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن إرادة اإلٟم٤ًمن ُمتقىمٗم٦م قمغم إرادة اهلل شمٕم٤ممم، :إيرا 

 مم إىمقى.ومٞمج٥م أن شمٜم٥ًم اعمٕم٤ميص إ وإرادة اهلل شمٕم٤ممم أىمقى، اإلٟم٤ًمن قمَم سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم،

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. 

أي  (: ُمٕمٜمك أي٦م أن إرادة اهلل شمٕم٤ممم شم٤ًمير إرادة اإلٟم٤ًمن،4) وه:اجلواب من وج

يمٞمال يٕمقد  ذم اًمٖم٤مًم٥م، ٤مناإلٟمً اهلل شمٕم٤ممم إرادةَ  شمٕمقق إرادةُ  )ُمِمٞمئتٙمؿ ُمع ُمِمٞمئ٦م اهلل( وٓ

 وطملم حتقل إرادةُ  ده،مل شمً٘مط اعمالئٙم٦م اًمٙم٠مس ُمـ ي وم٢مذا ذب اخلٛمرَ  ٤م،ا حمًْم اإلٟم٤ًمن جمٌقرً 

وسمدأ ي٘مٓمع  يتح٘مؼ قمٛمٚمف. ومٚمق أن رضمال صٕمد إمم اًمِمجرة، اإلٟم٤ًمن ٓ اهلل شمٕم٤ممم إرادةَ 

مل يٙمـ قمٚمٞمف  أو ومقضمئ سم٤مٓصٓمدام وهق يًقق اًمًٞم٤مرة ومامت، وومقضمئ سم٤مًمً٘مقط، اًمٖمّمقن،

٤م، ومٙم٤مٟم٧م إرادة اهلل شمٕم٤ممم أىمقى؛ وًمٙمٜمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م إلرادة اإلٟم٤ًمن وُم١ميدة هل ذٟم٥م آٟمتح٤مر،

 يٜم٘مض اإلرادة سمّمٗمتف أىمقى؛ سمؾ هق سمٛمث٤مسم٦م اًمت٠ميٞمد هل٤م. وم٤مٕىمقى ٓ

وطمٞم٨م  إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، مم ومٞمف، مل يِمؾ اهلل شمٕم٤ممم يده،وإذا رومع اإلٟم٤ًمن يم٠مس اخلٛمر إ 

 . اًمٕمٛمؾ؛ ٕٟمف مل يٕمٛمؾ ٟم٘مض إىمقى إوٕمػ مل يٙمـ قمغم إوٕمػ ذٟم٥م

( )،إن ىم٤مل » ظم٤من ذم أول يمت٤مب اًمٓمالق:ىم٤مل اًم٘م٤ميض  وىمد شم٠ميت اعمِمٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك اإلجي٤مد

)ىم٤ميض ظم٤من قمغم طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمت٤موى . «وىمع، وإن ىم٤مل: أردت ـمالىمؽ، مل ي٘مع ًمزوضمتف:ؿمئ٧م ـمالىمؽ،

واعمِمٞمئ٦ُم شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإلجي٤مد  ، ومٕمٚمؿ أن اإلرادة شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م،(4/1 اهلٜمدي٦م

 قده. ٤م إٓ أن يقضمده اهلل ويتؿ وضمومٛمٕمٜمك أي٦م: وُم٤م شمقضمدون ؿمٞمئً  واًمقضمقد.

ىمقل  «ذح اًمقىم٤مي٦م»ي رمحف اهلل ردَّ ذم ه٤مُمِمف قمغم واقمٚمؿ أن اًمِمٞمخ قمٌد احلٞمی اًمٚمٙمٜمق

وطمٙمك قمـ اعمتٙمٚمٛملم وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن  ص٤مطم٥م ذح اًمقىم٤مي٦م سم٠من اعمِمٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك اإلجي٤مد،

 (. /41، يمت٤مب اًمٓمالق  )طم٤مؿمٞم٦م ذح اًمقىم٤مي٦ماعمِمٞمئ٦م شمرادف اإلرادة.

، وًمٕمٚمف ُمٕمروف ذم سمٕمض وىمد ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ،ك اإلجي٤مدُمٕمٜمَ  ئ٦مِ اعمِمٞم وشمْمٛملمُ 

 واهلل أقمٚمؿ.  اعمٜم٤مـمؼ اًمٕمرسمٞم٦م.

أو ُمٕمٜم٤مه: وُم٤م شمِم٤مءون إجي٤مده ويمًٌف إٓ أن يِم٤مء اهلل شم٘مديره وشمٞمًػمه. ُمثال: إذا ؿمئتؿ 

اًمقصقل إمم ُمديٜم٦م ُمـ اعمدن ومال شمّمٚمقن إًمٞمٝم٤م إٓ أن ي٘مدر اهلل اًمقصقل ويًٝمؾ، ومٚمق طمدث 
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أو إمم  ،أو اعمًتِمٗمك ،سمؾ شمّمٚمقن إُم٤م إمم اًم٘مؼم ،اًمٓمريؼ ومال شمّمٚمقن إًمٞمٝم٤م شمّم٤مدم اًمًٞم٤مرة ذم

اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أن »ومراش إهؾ. ويدل قمغم هذا اًمت٠مويؾ ُم٤م ورد ذم دقم٤مء آؾمتخ٤مرة:  

 (113)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:. «هذا إُمر ظمػم زم ذم قم٤مضمؾ أُمري وآضمٚمف وم٤مىمدره زم وينه زم

يدل قمغم أن إُمر ٓ يتؿ سمدون شم٘مدير اهلل شمٕم٤ممم وشمًٝمٞمٚمف، وأُم٤م ومدقم٤مء اًمت٘مدير واًمتٞمًػم 

 وضمقد اًمٗمٕمؾ آظمٞمت٤مري وم٢ٌمرادة اًمٕمٌد واظمتٞم٤مره.

يمام يذيمرون ذم  وإيمثر شمرادومٝم٤م ًمإلرادة. ٞمئ٦م قمغم اًمرو٤م أطمٞم٤مٟم٤م،( ورسمام أـمٚم٘م٧م اعمِم1)

هلل صغم اهلل قمٚمٞمف . وىم٤مل رؾمقل ا (412)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:.شُمـ ؿمئ٧م لإٟمؽ ًمتٕمٓم» يمت٤مب اًمزيم٤مة:

ش ومٝمؾ ًمؽ أن شم١مم اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ إن ؿمئ٧م» وؾمٚمؿ ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف:

داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف  وروى أسمق .(443ٌخ٤مري، رىمؿ:حٞمح اًم)ص

 وىم٤مًم٧م ؾمقدة .(22)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ش.ذا أسمقك وهذه أُمؽ، ومخذ سمٞمد أهيام ؿمئ٧مه» ًمٚمّمٌل:

)صحٞمح اًمٌخ٤مري، ش.أُمًٙمٜمل واىمًؿ زم ُم٤م ؿمئ٧م» ريض اهلل قمٜمٝم٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 لىمد طمٚمٚم٧ِم وم٤مٟمٙمح» رم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م:وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمتق ،(141رىمؿ:

 ( 111)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش.ُمـ ؿمئ٧ِم 

وي٠ميت اخلؼم  إلٟمِم٤مء.واخلؼم سمٛمٕمٜمك ا ُمـ اعمِمٞمئ٦م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق اًمرو٤م،وم٤معمراد 

 وم٤معمٕمٜمك:( ١٩٧اْللرة/ ) َّين ىن من خن حن جن  يم ىم ٱُّٱسمٛمٕمٜمك اإلٟمِم٤مء، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٕن اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؿ  شم٠مشمقا ُم٤م يٖمْمٌف؛ واشم٘مقا اهلل، وٓ شمِم٤مءوا إٓ ُم٤م ُيريض اهلل شمٕم٤ممم، ٓ إي٤ميمؿ أن

 (١١اىنصاء/ ) َّ حن جن مم خم حم ُّٱ طمٙمٞمؿ:

 ىم٤مل اًمِم٤مقمرإردي:   شمٕم٤ممم،ؿم٤مء اهلل ٓيٙمقن إٓ ُم٤م

رُبا  اچےہ وت ایکوہات ےہ  دمیع  الھک  

 

 ویہ وہات ےہ وج وظنمر دخا وہات ےہ ۞

 .يٙمقن إٓ ُم٤م يرو٤مه اهلل شمٕم٤ممم)ُم٤مذا يٙمقن وإن سم٤مًمغ اعمدقمل ذم إرادة اًمًقء؛ إٟمف ٓ 
واهلؿ، واًمٜمٗمع واًمي، واًمراطم٦م  واًمٗمرحويمؾ رء ذم اًمٙمقن ُمـ اخلػم واًمنم،

يتح٘مؼ سم٢مرادة - واًمناء واًمياءواحلٞم٤مة واعمقت،ًمٕمز واًمذل، واًمٖمٜم٤م واًمٗم٘مر،، واواعمّمٞم٦ٌم

 وٓ وُم٤م أراد قمدُمف مل يقضمد ومل يتح٘مؼ. ومام أراد اهلل شمٕم٤ممم وضمقده وضِمَد وحت٘مؼ، اهلل شمٕم٤ممم،

وُم٤م  دظمؾ إلرادة اًمٕم٤ٌمد وُمِمٞمئتٝمؿ ومٞمف. وإذا اىمؽمٟم٧م إرادة اهلل شمٕم٤ممم سم٢مرادة اًمٌنم حت٘مؼ ووضمد،

  ن سمف إرادة اهلل شمٕم٤ممم اٟمٕمدم وشمالؿمك.مل شم٘مؽم

ىم٤مل » سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اإلُم٤مم إزواقمل ىمقًمف: «إؾمامء واًمّمٗم٤مت»ٙمك اًمٌٞمٝم٘مل ذم وطم
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، شاعمِمٞمئ٦م هلل شمٕم٤ممم»إوزاقمل: أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هيقدي وم٠ًمًمف قمـ اعمِمٞمئ٦م، وم٘م٤مل: 

وم٘مد ؿم٤مء »وم٢مين أؿم٤مء أن أىمٕمد، ىم٤مل: ، ىم٤مل: شىمد ؿم٤مء اهلل أن شم٘مقم»ىم٤مل: وم٢مين أؿم٤مء أن أىمقم، ىم٤مل: 

، ىم٤مل: شوم٘مد ؿم٤مء اهلل أن شم٘مٓمٕمٝم٤م»، ىم٤مل: وم٢مين أؿم٤مء أن أىمٓمع هذه اًمٜمخٚم٦م، ىم٤مل: شاهلل أن شم٘مٕمد

ىم٤مل: وم٠مشم٤مه ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ش. وم٘مد ؿم٤مء اهلل أن شمؽميمٝم٤م»وم٢مين أؿم٤مء أن أشمريمٝم٤م، ىم٤مل: 

سم٤مب ىمقل اهلل ، 4/112)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل  .شوم٘م٤مل: ًم٘مٜم٧م طمجتؽ يمام ًم٘مٜمٝم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم

 وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: هذا وإن يم٤من ُمرؾمال ومام ىمٌٚمف ُمـ اعمقصقٓت ذم ُمٕمٜم٤مه ي١ميمده(، َّنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ:قمزوضمؾ

يّمح ىمقل اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم سمام  وًمذا ٓ دة اهلل شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف رو٤مه،شمًتٚمزم إرا وٓ

ٕن اعمِمٞمئ٦م ختتٚمػ  ؛(١٤٨األُعام/ ) َّ مي خي حي جي يه ىه مه  ُّٱطمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:

واقمت٤ٌمر اعمِمٞمئ٦م دًمٞمال قمغم رو٤مه شمٙمذي٥م ًمٚمرؾمؾ يمٚمٝمؿ واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمٚمٝم٤م؛  قمـ اًمرو٤م،

وم٢مرؾم٤مًمف شمٕم٤ممم اًمرؾمؾ، وإٟمزاًمف  ومل يٜمزل اًمٙمت٥م. وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ًمق ريض سم٤مًمٙمٗمر مل يرؾمؾ اًمرؾمؾ،

ىم٤مل  يرى اهلل شمٕم٤ممم سمف، وًمٙمٜمف ٓ ف،اًمٙمت٥م، دًمٞمؾ قمغم أن يمٗمر اًمٙم٤مومر سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم وُمِمٞمئت

 (٧الزمر/ ) َّىت نت مت زت ُّٱشمٕم٤ممم:

قمالوة قمغم ىمْم٤مء  –وم٢من يم٤من ظمػما اىمؽمن سمف  ،ٓي٠مشمی اًمٕمٌد قمٛمال ُمـ إقمامل إٓ سم٤مظمتٞم٤مر

وإن قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م اىمؽمن ىمْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  رو٤مه وطمٌف وأُمره. -اهلل وىمدره، وإرادشمف وُمِمٞمئتف

  خض حض  ٱُّٱسمؾ يرشمٙم٥م ٟمقاهل اهلل شمٕم٤ممم. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ه وطمٌف،وىمدره وإرادشمف وُمِمٞمئتف دون رو٤م
  خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض
 (٧٨اىنصاء/ ) َّ جن مم

ب اًمٕمٌُد؟ومٚمِ  إذا يم٤من اًمنم سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم ؿم٠من اخلػم، :إيرا   ؿ ُيَٕمذَّ

، اًمٞمًتٛمر وم٤مقمال خمت٤مرً  شمف،وإرادة اهلل شمٕم٤ممم شم١ميد إراد قمٛمؾ اًمنم سم٢مرادة اإلٟم٤ًمن، اجلواب:

وم٢مذا أراد اإلٟم٤ًمن ذب اخلٛمر  ٘مف اهلل شمٕم٤ممم،طملم يريد اإلٟم٤ًمن يم٥ًم اًمنمظمٚم أو ٟم٘مقل:

 وٓ يًد طمٚم٘مف.  أوصؾ اهلل اخلٛمر إمم سمٓمٜمف طم٥ًم إرادشمف،

 (١١٨األُعام/ ) َّنب مب زب رب يئ  ُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕم

 (٩٩ئنس/ ) ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

ًمق ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم خلٚمؼ  :قمغم اإليامن، ومٞم١مُمٜمقن مجٞمٕم٤م، أو اهلل شمٕم٤ممم جلؼميمؿ ًمقؿم٤مء ٜمك:اعمٕم

ًمق ؿم٤مء  واحل٤مصؾ أن ُمٕمٜم٤مه قمٜمد اعمٕمتزًم٦م: وًمٙمـ مل يٜمِم٢م اإليامن ًمٕمدم إرادشمٙمؿ. اإليامن ومٞمٙمؿ،

 ًمق ؿم٤مء رسمؽ خلٚمؼ اإليامن ومٞمٝمؿ إضم٤ٌمًرا.  د أهؾ اًمًٜم٦م:رسمؽ ٕضمؼمهؿ قمغم ظمٚمؼ اإليامن. وقمٜم
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 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱًمٜمٌٞمف صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (٥٦اىلصص/ ) َّام

( إمم اهلدف اعمٜمِمقد؛ شمقصؾ ُمـ أطم٧ٌٌم )يم٠ميب ـم٤مًم٥م ُمثاًل  ختٚمؼ اهلداي٦م، وٓ ٜمك: ٓاعمٕم

ٟمٕمؿ، سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمريف  وخيٚمؼ اهلداي٦م. وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم يقصؾ ُمـ يِم٤مء إمم اهلدف اعمٜمِمقد،

 (٥٨الشٔرى/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٓمريؼ وشمرؿمده إًمٞمف،

ىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف: عم٤م طمي أسم٤م  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم أيب ـم٤مًم٥م، ٟمزًم٧م

ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل،  قمؿ، ي٤م» وم٘م٤مل: دظمؾ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ـم٤مًم٥م اًمقوم٤مة،

َ  أؿمٝمد ًمؽ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ، وم٠مٟمزل ؽ هب٤مٕىمررت قمٞمٜم ين ىمريٌش وم٘م٤مل أسمق ـم٤مًم٥م: ًمقٓ أن شمٕمػم 

اىلصص/ ) َّ من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱاهلل قمز وضمؾ: 

 . ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ(4132ُمًٜمد أمحد، رىمؿ: ).(٥٦

 
 

 
 

 

 

 

 

- َوُيَعاِف ًُ َْ يََشاُء، َوَيْعِص ٌَ ِدي  ْٓ َْ يََشاُء، (2)فَْضاًل  (1)َي ٌَ ، َوُيِضوُّ 
 َعْدًَل .  (4)َوَيبْخَِل  (3)َوََيُْذُل 

 1- .ِوََعْدِل ِّ ِّ َبنْيَ فَْضِي َن ِف َمِشيْئَِخ ْٔ ًْ َيخََليَّتُ ُٓ  (5)َوُُكُّ
  

ويرزىمف  وحيٗمٔمف ُمـ ُمٕمّمٞمتف، يقومؼ اهلل شمٕم٤ممم عمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ًمٚمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة،

جي٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم  ٕٟمف ٓ وهق ومْمؾ ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف؛ اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م اجلًدي٦م واًمروطم٤مٟمٞم٦م،

                                                 
ش ُمـ يِم٤مء»زي٤مدة   ،1 ، ،2 ،3 ،4 ،42 ،43 ، ،4 ، ،1 ،1 ، ،2 ،4 ،1 ،1 ،11 ،1، 4( ذم 4)

وٓ يي اعمٗمٝمقم.ش. ٕم٤مذموي»سمٕمد ىمقًمف 
( ذم )وٓ يتٖمػم اعمٕمٜمك.ش. ويمرُم٤م»سمٕمده زي٤مدة  41
. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. 44ؾم٘مط ُمـ ش وخيذل»( ىمقًمف 1)
سمٕمد ىمقًمف ش ُمـ يِم٤مء»زي٤مدة   ،1 ، ،2 ،3 ،41 ،42 ،43 ، ،4 ، ،1 ،1 ، ،2 ،4 ،1 ،11 ،1( ذم 1)

وٓ يي اعمٗمٝمقم.ش. ويٌتكم»
()  4، 4، 1، 1. وؾم٘مط ُمـ 4ؾم٘مط ُمـ ش ويمٚمٝمؿ يت٘مٚمٌقن ذم ُمِمٞمئتف سملم ومْمٚمف وقمدًمف»ىمقًمف ،44 ،4 ،41 ،4 ،

44 ،1 ،3 ،14 ،11 ،11  واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ. وذم ش. سملم ومْمٚمف»ىمقًمف  واهلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء »سمٕمده زي٤مدة

وٓ يي ذم اعمٗمٝمقم.ش. وحيٙمؿ ُم٤م يريد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهق قمدل  ويٌتٚمٞمف سم٤معمّم٤مئ٥م اجلًدي٦م واًمروطمٞم٦م، وخيذًمف، ويْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يِم٤مء، ،رء

 خف حف جف مغ ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: وحيؼ ًمٚمامًمؽ اًمتٍمف ذم ُمٚمٙمف، ُمٜمف؛ ٕٟمف يٛمٚمؽ يمؾ رء طم٘م٤م،
(٨٧إةراْيً/ ) َّ رت يب ىب  نب ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  (٨٣األُبياء/ ) َّ حق مف

 َّ رن مم ام يل  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: قمـ اًمٔمٚمؿ،هذا فمٚمام ُمـ اهلل شمٕم٤ممم؛ ٕٟمف شمٕم٤ممم  وًمٞمس
(٤٩الهٓف/ )

 َّ جب  هئ  ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: أرؿمده، أي خيٚمؼ اهلداي٦م ذم اًمٕمٌد. هدى ومالًٟم٤م: هيدي:
 ٤م(.)وؾمٞم٠ميت اًمتٗمّمٞمؾ ٓطم٘مً  أـمٚمٕمٜم٤مه قمغم ـمريؼ اخلػم واًمنم. (١٢اْلرل/ )

 ٟمف ُمـ اًمقىمقع ذم اهلالك واًمْمالل.قمَّمٛمف اهلل: ص٤م يعِصم:

َـّ قمٚمٞمف  ورزىمف اًمٕم٤مومٞم٦م، ٗمٔمف ُمـ إُمراض وأوم٤مت،طم ُمٕم٤موم٤مًة:قم٤موم٤مه اهلل : عايفي وُم

 سم٤مًمّمح٦م. 

 اًمٕم٤مومٞم٦م: دوم٤مع اهلل قمـ اًمٕمٌد.

إقمٓم٤مء ُم٤م ٓ يًتحؼ اًمٕمٌد سمٜمٗمًف، وإيث٤مر اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمف سمام ٓ يًتقضمٌف سم٠مصؾ اـػضل: 

 ؿم٠مٟمف. 

  نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ده قمـ ٟمٍمه،ظمَذل ومالٟم٤م: أُمًؽ يخيُذل: 
 (١٦٢ٍران/ آل ع) َّىث

 اخلذٓن: ظمٚمؼ ىمدرة اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمٕمٌد.

 ه سم٤معمّم٤مئ٥م. اظمتؼم اسمتاله اهلل: اُمتحٜمف. سَماله سمالًء: يبتظ:

 اًمٌدل اعم٤ًموي ُمـ همػم فمٚمؿ.  اـعدل:

(٣٢الشٔرى/ ) َّ من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م
ذٟمقب رة إمم اًمٕمدل، واًمٕمٗمق قمـ يمثػم ُمـ اًمآسمتالء سم٤معمٕم٤مصی سم٥ًٌم اًمذٟمقب إؿم٤م

 إؿم٤مرة إمم اًمٗمْمؾ. 

 هث هتمث مت هب هئمب مئ هي  مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن ُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم
 (٧٩اىنصاء/ ) َّ هس مس

اء أقمامًمف زواًمًٞمئ٦م اًمتل شمّمٞمٌف ُمـ ضم ٜم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اعمرء ومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،احلً

 وهق قمدل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.  اًمًٞمئ٦م.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   114   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ـى اهلداية:مع

 اهلداي٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم: 

 (٥٨الشٔرى/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٕم٤ممم:ءة اًمٓمريؼ، ىم٤مل شمإرا -4

 (١٧فصيج/ ) َّ خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 هلداي٦م ذم هذه أي٤مت سم٤معمٕمٜمك إول. وم٤م

- ىم٤مل شمٕم٤ممم: واهلداي٦م هبذا اعمٕمٜمك اًمث٤مين ظم٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، مم اعمٓمٚمقب،اإليّم٤مل إ 

(٥٦اىلصص/ ) َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقٱُّٱ
ٕن اهلل شمٕم٤ممم  وهذا همػم صحٞمح؛ ًمٚمٕمٌد واضم٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم. إصٚمح ًم٦م:وىم٤مًم٧م اعمٕمتز

 (٨فاطر/ ) َّزن رن مم ام يل ىل مل يك   ُّٱي٘مقل:

 (١٣الصجدة/ ) َّ خي حي جي يه ىه مه ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (٨٦اْللرة/ ) َّنن من زن رن مم ام ُّ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

وًمٙمـ يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس وٚمقا سم٤مًم٘مرآن إلٟمٙم٤مرهؿ  هدى ًمٚمٜم٤مس؛ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 وم٢من ووٕمٝم٤م أطمد ذم صمٞم٤مسمف أطمرىمتف.  ام أن اًمٜم٤مر ًمٓمٌخ اًمٓمٕم٤مم،يم وقمٜم٤مدهؿ،

ؿم٤مء رسمؽ  ًمق :يأ (٩٩ئنس/ ) ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (٨٥٦اْللرة/ ) َّمم خم حم جم ٱُّٱوًمٙمـ ٓ إيمراه ذم اإليامن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،ُٔمـ يمؾ ُمـ ذم إرض

ر ُيؼترل ادرتد إذا ِل يؽن اإلؿ  :راه يف اـدين؟ ِِل

إُم٤م   ضم٤مء ذم ُمنميمل اًمٕمرب:إن مل يٙمـ ذم اإليامن إيمراه، ومٚمؿ ي٘متؾ اعمرشمد، وملِ  :إيرا 

  ِذَع اًم٘مت٤مل واجلٝم٤مد؟ اإليامن و إُم٤م اًمًٞمػ؟ وملِ 

ٕن اًمٕمرب أيمرهقا قمغم اإلؾمالم،  ي٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: هل ُمٜمًقظم٦م؛ -4 :اجلواب

 وإٓ ُي٘متٚمقا أو يًتٕمدوا ًمٚم٘متؾ.

- قمغم اإليامن. ىم٤مل قمٛمر سمـ  دوا اجلزي٦م أو حيٛمٚمقاُمـ ظمّم٤مئص أهؾ اًمٙمت٤مب أن ي١م

أؾمٚمٛمل أيتٝم٤م اًمٕمجقز شمًٚمٛمل، وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م قمجقز » ريض اهلل قمٜمف ًمٕمجقز ٟمٍماٟمٞم٦م: اخلٓم٤مب

. َّمم خم حم جم ٱُّٱ صمؿ شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمٌػمة وأُمقت إمم ىمري٥م، وم٘م٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد،
 ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح، اًمٙمقي٧م(ط: ، 4)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمٚمٜمح٤مس، ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م أن اعمرأة ُمـ إٟمّم٤مر شمٙمقن ُم٘مالشم٤م ومتجٕمؾ قمغم ٟمٗمًٝم٤م إن قم٤مش 

هل٤م وًمد أن هتقده، ومٚمام أضمٚمٞم٧م سمٜمق اًمٜمْمػم يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ أسمٜم٤مء إٟمّم٤مر وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمدع أسمٜم٤مءٟم٤م، 

  (.4/13)شمٗمًػم اسمـ يمثػم وٟمحٛمٚمٝمؿ قمغم اإلؾمالم، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ هذه أي٦م.

 دون أهؾ اًمٙمت٤مب.  ه سم٘مل ذم ُمنميمل اًمٕمرب واعمرشمديـ،راواحل٤مصؾ أن اإليم

وىمد حيّمؾ  وم٘مد شمٌلم اًمٜمقر ُمـ اًمٔمالم، ٓ طم٤مضم٦م إمم اإليمراه ذم اًمديـ، ٤مه:ُمٕمٜم -1

وم٢مين ًم٧ًم قمٓمِم٤مٟم٤م. صمؿ ذب  شم٠مشمقا سم٤معم٤مء؛ ومٛمثال: ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ٓ اإليمراه عمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م،

ًمتٙمقن ضمزيرة اًمٕمرب ىمٚمٕم٦م  ب،س قمٚمٞمف اإليمراه قمغم ُمنميمل اًمٕمرؾم١مر سمٕمض اًمّم٤محللم. وىمِ 

طمّمٞمٜم٦م ًمإلؾمالم ذم أُمـ ُمـ دؾم٤مئس وخمٓمٓم٤مت إقمداء، أو ُي٘متَؾ اعمرشمُد ًمّمٞم٤مٟم٦م صمٖمقر 

  يتالقم٥م اعمرشمدون سم٤مإلؾمالم. ويمٞمال ٓ ،اإلؾمالم اًمٗمٙمري٦م

 وًمٞمس إيمراه٤م ذم اًمقاىمع، واإليمراه قمٚمٞمف إيمراه ذم اًمٔم٤مهر وم٘مط، ٚمف ظمػم،اإلؾمالم يم -1

ومٝمق إيمراه ذم اًمٔم٤مهر، وًمٞمس إيمراه٤م ذم اًمٕمرف.  قمغم شمٜم٤مول اًمدواء، َض اعمري يمام يٙمره اًمٓمٌٞم٥ُم 

صمؿ إن اعمرشمد يٙمره  دون اإليمراه احل٘مٞم٘مل، يٛمٙمـ اإليمراه قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر، واإليامن يمٞمٗمٞم٦م ىمٚمٌٞم٦م،

  قمغم اًمٌ٘م٤مء قمغم اإلؾمالم، ٓ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم.

  تعاغ بعا اــاس باـػضل، وبعا اــاس باـعدل:يعامل اهلل

صمؿ يمٚمٗمٝمؿ ومٕمؾ احلًٜم٤مت ودمٜم٥م اًمًٞمئ٤مت، و  ػمَّ اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده سملم اًمٕمٛمؾ واًمؽمك،ظم

وم٢من هدى أطمدا وطمٗمٔمف، ورزىمف  جي٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمٕمؾ سمٕم٤ٌمده ُم٤م هق أصٚمح هلؿ، ٓ

ومٝمق قمدل  وإن أوؾ أطمدا وأذًمف واسمتاله سم٤معمّم٤مئ٥م ُمـ ضمراء ؾمٞمئ٤مشمف، اًمٕم٤مومٞم٦م ومٝمق ومْمؾ ُمٜمف،

 ٙمقن يمٚمف سملم اًمٗمْمؾ واًمٕمدل. ويدور ٟمٔم٤مم اًم ُمٜمف.

 (٣٩األُعام/ ) َّ نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ٱُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 (٨فاطر/ ) َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
 (١٨٥األُعام/ ) َّجي يه  ىه مه جه ين

 حل جل مك لك خك حك جك مق  ٱُّٱ:طمٙم٤مي٦م قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل مموىم٤مل شمٕم٤م
 (١٥٥األعراف/ ) َّهل مل  خل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   111   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٨اتلغاةَ/ ) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 هذا اًمٙمٗمر واإليامن يم٥ًم ُمـ اًمٌنم وظمٚمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.و

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ مم:وىم٤مل شمٕم٤م
(احلجرات) َّ ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م
 (١١إةراْيً/ ) َّين

َـّ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٜمٌقة. أ  ي: ومَٛم

 (٧٢اىنصاء/ ) َّ يك ىك  مك اكلك يق ىق يف ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٨٨اىنصاء/ ) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٨٧إةراْيً/ ) َّ رت يب ىب  نب زبمب رب يئٱُّٱٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

ٓمٚمع قمغم سمٕمض احلٙمؿ ىمد ٟم ٚم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمع قم٤ٌمده شمرضمع إمم اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م،إن ُمٕم٤مُم

يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم،  وٓ سمتدسمر آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ،

 يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م سمٖمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت.  يمام ٓ

ىم٤مل وه٥م سمـ » سم٢مؾمٜم٤مده قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىمقًمف: «اًمتٛمٝمٞمد» ٙمك اسمـ قمٌد اًمؼم ذموطم

ت، ووضمدت أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مدر أيمٗمٝمؿ ُمٜمٌف: ٟمٔمرت ذم اًم٘مدر ومتحػمت، صمؿ ٟمٔمرت ومٞمف ومتحػم

 (1/12)اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد . شقمٜمف، وأضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمف أٟمٓم٘مٝمؿ ومٞمف

وىمد خيذًمف اهلل  ذم ـمريؼ اإليامن واًمرؿمد واهلدى سمٗمْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ىمد يًػم اًمٕمٌد

 ىمد خيرضمف ُمـ هقة اًمٙمٗمر صمؿ إن اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘مع ذم اًمٙمٗمر أو اًمٗمًقق. شمٕم٤ممم ًمذٟمقسمف وهمٗمٚمتف،

 )اًمٚمٝمؿ اطمٗمٔمٜم٤م(  وىمد يٛمقت وهق قمغم ذًمؽ. واًمٗمًقق إمم اًمرؿمد واهلدى سمٗمْمٚمف،

وم٤مًمٕمٌٞمد ُمت٘مٚمٌقن سملم شمقومٞم٘مف وظمذٟٓمف، سمؾ اًمٕمٌد ذم اًم٤ًمقم٦م » :رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ

ٕمّمٞمف صمؿ ي ،اًمقاطمدة يٜم٤مل ٟمّمٞمٌف ُمـ هذا وهذا، ومٞمٓمٞمٕمف ويروٞمف، ويذيمره ويِمٙمره سمتقومٞم٘مف ًمف

وخي٤مًمٗمف ويًخٓمف ويٖمٗمؾ قمٜمف سمخذٟٓمف ًمف، ومٝمق دائر سملم شمقومٞم٘مف وظمذٟٓمف، وم٢من ووم٘مف ومٌٗمْمٚمف 

ورمحتف، وإن ظمذًمف ومٌٕمدًمف وطمٙمٛمتف، وهق اعمحٛمقد قمغم هذا وهذا، ًمف أشمؿ محد وأيمٛمٚمف، ومل 

يٛمٜمع اًمٕمٌد ؿمٞمئ٤م هق ًمف، وإٟمام ُمٜمٕمف ُم٤م هق جمرد ومْمٚمف وقمٓم٤مئف، وهق أقمٚمؿ طمٞم٨م يْمٕمف وأيـ 

 (4/141)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم . شجيٕمٚمف؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   111   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 1-  َُِْداد

َ
ْضَداِد َواأْل

َ
َِ اأْل خََعاٍل َع ٌُ  َٔ ُْ  .(1)َو

 

 ٤م يريد أن يٖمٚم٥م اهلل سمف قمغم زقمٛمف.اعمٕم٤مرض. اعمْم٤مد: ُمـ يتٍمف شمٍمومً  اـضد:

  .واعم٤ًموي ذم اًمدرضم٦م واعمٙم٤مٟم٦م واًمٜمٔمػم، ،اعمثٞمؾ :اــد

 رشيك ـه يف ذاته وصػاته:  تعاغ الاهلل

اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ يمؾ  وي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: اًمٕمٌد ظم٤مًمؼ ٕومٕم٤مًمف، ٕمتزًم٦م:ي٘مقل اعم

واًمٕمٌد جمرد يم٤مؾم٥م. ويمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اًمٕمٌد ُمـ اخلػم واًمنم، واحلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م،  رء،

  واًمٕمٌد يم٤مؾم٥م سم٤مظمتٞم٤مره. ظم٤مًم٘مف اهلل شمٕم٤ممم، واًمٙمٗمر أو اإليامن،

 ؾمٌح٤مٟمف واًمٕمٌد ذم اخلٚمؼ، ويٜم٤مذم ذًمؽ ًمف يًتٚمزم ُمِم٤مريم٦م اهلل٤م ٕومٕم٤مواقمت٤ٌمر اًمٕمٌد ظم٤مًم٘مً 

 اًمٜمّمقص.

 (١٢٨األُعام/ ) َّ  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم

 يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (٦٦ئنس/ ) َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك لكمك اك

 واًمذيـ يًتٛمدون ُمـ همػمه ؾمٌح٤مٟمف، ٓ ؿ أن ُم٤م ذم اًمًامء وإرض هلل ؾمٌح٤مٟمف،اقمٚم

 وإٟمام يتٌٕمقن ظمٞم٤مٓهتؿ، وخيرصقن.  تٌٕمقن اًمنميم٤مء،ي

ٜمك: اًمذي يتٌٕمف اًمذيـ يٕمروقن قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ويًتٛمدون ُمـ اًمنميم٤مء ٓطم٘مٞم٘م٦م أو اعمٕم 

 وهؿ خيرصقن.  ًمف،

وجيقزأن  واؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمٜمك اًمث٤مين، ٟم٤مومٞم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمٜمك إول، «ُم٤م»ومـ 

 .يت ىت نت قمغم ىمقًمف:،  يث ىثومٞمٕمٓمػ ىمقًمف:  شمٙمقن ُمقصقًم٦م.

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (اإلخالص) َّىه

واطمد ًمٞمس ًمف  - وهذا واطمد سم٤مًمٕمدد. واطمد وًمٞمس اصمٜملم. -4ًمف صمالصم٦م ُمٕم٤مٍن: إطمد 

                                                 
. وهق ؾم٤مىمط ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.11، 42، 41، 44، 1، 4أصمٌتٜم٤مه ُمـ ش قمـ إوداد وإٟمداد وهق ُمتٕم٤مل»( ىمقًمف 4)
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أضمزاء، ومٚمٞمس اهلل  يمام ذم اجلًؿ ،ًمٞمس ًمف أضمزاء وأقمْم٤مء :أي ،واطمد -1ٟمٔمػم، قمزيز اعمث٤مل. 

 . هٙمذا

وومٞمف رد قمغم  وًمٞمس هق ذم طم٤مضم٦م إمم أطمد. واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ذم طم٤مضم٦م إًمٞمف، ٕم٤ممم همٜمل، شماهلل

 ويٜمزًمقهنؿ ُمٜمزًم٦م اإلًمف.  اًمذيـ يٓمٚمٌقن طمقائجٝمؿ ُمـ إوًمٞم٤مء قمـ همٞم٥م، اعمًٚمٛملم اعمزقمقُملم،

وومٞمف رد قمغم اًمٜمّم٤مرى وسمٕمض اًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن:  د ؾمٌح٤مٟمف أطمدا، ومل يقًَمْد،مل يٚم

 ٕمزير اسمـ اهلل. اعمًٞمح اسمـ اهلل، واًم

ظم٤مًمؼ  قمغم اعمجقس، اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٢مهللم: وومٞمف رد   يِم٤مريمف ذم رء، ئف أطمد، وٓٓ يٙم٤موم

 .«أهرُمـ»، وظم٤مًمؼ اًمنم وهق «يزدان»اخلػم وهق 
ُمتقطمد ذم  :أي،َّيل ىل مل خل ٱُّٱ »  اًم٘م٤مري ذم شمٗمًػم ؾمقرة اإلظمالص:ىم٤مل اعمال قمكم

 ىمُّ واعمحت٤مُج إًمٞمف يمؾ أطمد. ،ؾ أطمداعمًتٖمٜمل قمـ يم :أي،  َّخم حمُّذاشمف ُمتٗمرد سمّمٗم٤مشمف. 

 :أي، َّ مه جه ين ىن منًُّمٞمس سمٛمحؾ احلقادث وٓ سمح٤مدث.  :أي، َّحن جن  يم

قمغم يمٗم٤مر ُمٙم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا: اعمالئٙم٦م  ًمٞمس ًمف أطمد مم٤مصمال وجم٤مٟم٤ًم وُمِم٤مهب٤م وُم١ماٟم٤ًم، وومٞمف رد  

ح اسمـ سمٜم٤مت اهلل، وقمغم اًمٞمٝمقد طمٞم٨م ىم٤مًمقا: قمزير اسمـ اهلل، وقمغم اًمٜمّم٤مري طمٞم٨م ىم٤مًمقا: اعمًٞم

   (14-14)ُمٜمح اًمروض إزهر، صش.اهلل، وأُمف ص٤مطم٦ٌم ًمف

 (٨٨اْللرة/ ) َّ جس مخ جخ مح  ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 َّ زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
 (٣٢إةراْيً/ )

 َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
 (٨الزمر/)

 (١٩األُعام/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (١٨ئنس/ ) َّ خس حس جس مخ ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (١٢٢األُعام/ ) َّ حك  جك مق حق ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (١٩٢األعراف/ ) َّ نن من زن  رن ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
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 - . ِْمِره

َ
، َوََل اَغِىَب أِل ِّ ٍِ َب حِلُْه َعلِّ ٌُ ، َوََل  ِّ  ََل َرادَّ ِىَلَضائِ

 

 :د  يغؾبه أح ، وال أحد  اهلل ير  ؾضا ر  ال

 يٖمٚم٥م أطمد قمغم ىمْم٤مئف.  ٓ واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قم٤مضمزون أُم٤مُمف، رة اهلل شمٕم٤ممم يم٤مُمٚم٦م،ىمد

  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم 
 (األُعام) َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم

وإذا أراد سمؽ ٟمٗمٕم٤م؛ وم٢مٟمف قمغم يمؾ  يزيٚمف أطمد قمٜمؽ، ٜمك: إذا أراد اهلل شمٕم٤ممم سمؽ ؾمقء ومالاعمٕم

يٛمٚمؽ أطمد ؾمقاه اًمٜمٗمع  أي: ٓ وقمٚمؿ قمٔمٞمؿ، ،وذو طمٙمٛم٦م هق هم٤مًم٥م قمغم قم٤ٌمده،و رء ىمدير،

  واًمي.

 مه ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم
(١٢٧ئنس/ ) َّخي حي جي يه ىه

 (٨فاطر/ ) َّجع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (٤١الرعد/ ) َّحل جل مك لك خك ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٔشف/ ) َّ مغ  جغ مع جع  ُّٱ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  (٨١ي
 
 

  1- . ِِعِِْده َْ ٌِ نَّ ّلُُكا 
َ
َِّا أ ْيَل

َ
، َوأ ِّ َِّا ةَِذلَِم ُُكِّ ٌَ  آ

 

 :رشح وبقان

وإرادشمف و  ٟم١مُمـ سمٙمؾ ُم٤م ذيمر، وٟمجزم سم٠من يمؾ رء ذم اًمٙمقن سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره،

 (٧٨اىنصاء/ ) َّحل جل مك لك خك ُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ُمِمٞمئتف، و وضمقده ُمٜمح٦م ُمٜمف،
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 7- ًدا َعبُْدُه امل ٍُ َو إِنَّ ُُمَىَّ  تَََض، املْجتَََب، َورَُشُُِلُ املرْ  (1)ْصَطََف، َوًَِبيُّ

 

 .«دٌ اطمِ وَ  اهللَ ن  إِ »قمٓمػ قمغم  فٕٟم  امهٛمزة سمٙمن «إن»
 ذ اهلل عؾقه وسؾم:اسؿه ص

 وذم اًمساموات وذم إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م أمحد.  ٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إرض حمٛمد،اؾم

 (٢ُمىد/ ) َّ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 (٦الصف/ ) َّمي خي حي جي يه ىه مه ٱُّمم:وىم٤مل شمٕم٤م

َؿ هذا  ؾمامه ضمده قمبد اعمٓمٚم٥م حمٛمدا. :«اًمروض إٟمػ» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٝمٞمكم ذم وىمد أمْهِ

وًمٞمس ًمف ؾمٛمل ىمبٚمف ذم اًمٕمرب إٓ صمالصم٦م  آؾمَؿ  وم٢مهنؿ مل يٙمقٟمقا يسٛمقن سمف قم٤مُم٦م يقُمذاك.

٤مءهؿ حمٛمدا سمٕمد ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ ٟمبقة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ًمس٤من أهؾ اًمٙمت٤مب ؾمٛمقا أسمٜم

صغم اهلل قمٚمٞمف ، وٓدة رؾمقل اهلل  /7)اًمروض إٟمػ ذم ٟمٞمؾ أوٓدهؿ هذا اًمنمف. رهمب٦مً  وأن اؾمٛمف حمٛمد،

 وؾمٚمؿ ورو٤مقمتف(

 :«حمؿد»معـى
 ( اًمذي حيٛمده اإلٟمس واجلـ.1)

ووضمقده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٕمٛم٦م  و مل يٛمدح.ء، ُمدطمف أطمد أ( ُمـ يستحؼ اًمثٜم٤م7)

آل ) َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱيمؼمى اُمتـ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمغم قمب٤مده:
(٤٦٤عىران/ 

وظم٤مص٦م اًمسقر إظمػمة  قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕمٛمقر سم٤مًمثٜم٤مء 

 جم يل ىل مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ٤ممم:ىم٤مل شمٕمُمـ اًم٘مرآن. 
 (الرشح) َّ مم خم حم

 (1)الكِثر/ َّ مث زث رث ٱُّٱ٤ممم:وىم٤مل شمٕم

 هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمص قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 ( ٢الكِثر/ ) َّ ىف يث ىث ٱُّٱ
: قمب٤مدة سمدٟمٞم٦م. ؾ  َص  وم٘مقًمف: شمبلم ُمنموع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ٦مًمٙمريٛماهذه أي٦م 

                                                 
واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ. وٓ يرض اعمٗمٝمقم.ش. أُمٞمٜمف» 1 ،7 ،، 7( ذم 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : قمب٤مدة ُم٤مًمٞم٦م. رْ حَ وىمقًمف: واٟمْ 

 (٣الكِثر/ ) َّ لك اك يق ىق ُّٱ

وُمـ ٟمت٤مئ٩م هذه  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمنمح قم٤مىمب٦م رؾم٤مًم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 اًمبِم٤مرة أن اًمٜم٤مس يٙمرهقن ٟمسبتٝمؿ إمم أقمداء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

 أفضل أسامء الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم:

  وأومْمٚمٝمام حمٛمد وأمحد  ٕن: غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾمامء ُمتٕمددة،ًمٚمٜمبی ص

صمؿ يٗمتح اهلل قمكم  ُِمـ حَم٤مُِمده وطمسـ اًمثٜم٤مء »  همػمه مل حيٛمده ٟمبل   اشمٕم٤ممم محدً  ( حيٛمد اهلل1َ)

 (17)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش. قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م مل يٗمتحف قمغم أطمد ىمبكم

 (17)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش.وُيٚمِٝمُٛمٜمل حَم٤مُِمَد أمَحده هب٤م ٓ حترضين أن»وذم رواي٦م: 

 سمسقرة احلٛمد.  ءٌ ٞمف ُمبدوأوشم( واًمٙمت٤مب اًمذی 7)

( ) .أويت اعم٘م٤مم اعمحٛمقد 

(ذم ) رة شمسٛمك ؾمقرة احلٛمد. اًم٘مرآن ؾمق 

( )٤محلٛمد ذم يمؾ طم٤مل. سمف أُمت   ُمرأ 

(.  ( ًمقاء احلٛمد سمٞمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. يمام ُمر 

(أمحد ) ًأو أومٕمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل، ،«أومٕمؾ»صٞمٖم٦م اعمب٤مًمٖم٦م قمغم زٟم٦م  ،ا: أيمثر اًمٜم٤مس محد 

 وحمٛمد ُمٕمٜم٤مه: ُمـ مُحَِد يمثػما.  ا،٤مس حمٛمقدً أيمثر اًمٜم

(ؾمٛمٞم٧م أُم )ؾمٜمـ اًمدارُمل، رىمؿ: .«مح٤مدون»تف ذم إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م سمـ() 

  ىم٤مل طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف:

 وَوؿ  اإلًمُف اؾمَؿ اًمٜمبل  إمم اؾْمٛمف

 

ُن َأؿمَٝمدُ  ۞  إذا ىم٤مل ذم اخلٛمِس اعم١مذ 

ـِ اؾْمٛمف ًمِٞمُِجٚم ف   و ؿَمؼ  ًمف ُِم

 

د ومُذو ۞  اًمَٕمرش حمٛمقٌد وهذا حُمَٛم 

 (7)ديقان طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م، ص    

اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمَٗمی ُمع  :عمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ طمقل اؾمؿ حمٛمد وأمحد واٟمٔمر

، اؾمؿ حمٛمد وأمحد. 1/7، ومّمؾ ذم أؾمامئٝم٤م. واًمروض إٟمػ 1/77طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٛمٜمل 

أؾمامء اًمٜمبل  اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مبوُمرىم٤مة . 177وضمالء إومٝم٤مم، ص .1-17واًم٘مقل اًمبديع 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ذ اهلل عؾقه وسؾم:ص يأسامء الـب

د، وأمحد، وأٟم٤م اعم٤مطمل اًمذي يٛمحق اهلل يب اًمٙمٗمر، » :احلدي٨م ذم زم مخس٦م أؾمامء: أٟم٤م حُمٛم 

اٟمٔمر ًمنمح  .7)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش. وأٟم٤م احل٤مذ اًمذي حُينم اًمٜم٤مس قمٚمی ىمدُمل، وأٟم٤م اًمٕم٤مىم٥م

 (11/77-7قمٛمدة اًم٘م٤مري  دي٨م:هذااحل

أؾمامء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :«أًمٗمٞم٦م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م»ُم٦م اًمٕمراىمل ذم سمداي٦م ىم٤مل اًمٕمال

)أًمٗمٞم٦م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م،  (.1777ووصؾ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م هب٤م إمم ) .77وىمٞمؾ: ،وىمٞمؾ: ،ىمٞمؾ:

 .(1ص

صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وىم٤مل سمٕمض اًمّمقومٞم٦م: هلل أًمػ اؾمؿ، وًمٚمٜمبل»ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: 

 .17/71قذي طم)قم٤مرو٦م إصمؿ هد ؾمبٕم٦م وؾمتلم ُمـ أؾمامئف اًمنميٗم٦م. ش. أًمػ اؾمؿ

 اؾمام ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم (71قؾمك اًمروطم٤مين سم٤مزي )وٟمٔمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد ُم

  ( صٗمح٦م.وشم٘مع هذه اًم٘مّمٞمدة ذم ) .«كاًم٘مّمٞمدة احلُسٜمَی ذم أؾمامء اًمٜمبل  اًمُٕمٔمٛمَ »

قمنم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل أؾمامء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  س٦موأًمػ ٟمحق مخ

)يمِمػ اًمٔمٜمقن وُم١مًمٗم٤مت اًمٕمالُم٦م اًمسٞمقـمل، واًم٘مرـمبل، واسمـ وم٤مرس اًمٚمٖمقي شمستحؼ اًمٜمٔمر.

1/1) 

وصدر  ُمّمٜمٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اعمقوقع ذم شمرامجٝمؿ. «هدي٦م اًمٕم٤مروملم» وذيمر ذم

ويمت٤مب اسمـ وم٤مرس  ،«ء ظمػم اخلٚمٞم٘م٦ماًمري٤مض إٟمٞم٘م٦م ذم ذح أؾمام» يمت٤مب اًمسٞمقـمل اعمسٛمك

 ُمرات ُمـ سمػموت.  «اعمٜمبل ذم ذح أؾمامء اًمٜمبل»اعمٕمروف سمـ

 اؾمام ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. () «اًم٘مقل اًمبديع»ُم٦م اًمسخ٤موي ذم وهد اًمٕمال

( ؾمبؾ امهدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمب٤مد 1ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع: ) .(1-11)اًم٘مقل اًمبديع،ص 

1/77-، اًمٓمب٘م٤مت  (7) .٦مً حذم ٟمحق ُمئ٦م ومخسلم صٗم ذح أؾمامءه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

(حتٗم٦م ) ذيمر أؾمامء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ،1/17-17اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 

( زاد اعمٕم٤مد ) اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ذم ضمقاز اًمتسٛمٞم٦م سم٠ميمثر ُمـ اؾمؿ واطمد. ،7ص اعمقدود،

1/.  

 لتوحقد والرسالة: البد من اإلقرار والتصديق با

ُمـ اًمتّمديؼ واإلىمرار  -سمج٤مٟم٥م اًمتّمديؼ واإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمد واًمرسمقسمٞم٦م- ؿٓسمد ًمٚمٛمسٚم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
دون  ومٛمـ أىمر سمتقطمٞمد اهلل ورسمقسمٞمتف، سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٙمقٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم.

 وم٘مد ظمرج ُمـ اإلؾمالم. رؾم٤مًم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم،

 (٤٥٨األعراف/ ) َّ مح جح مج حج مثُّٱ ٕم٤ممم:شمىم٤مل 

 (٩٤األًعام/ ) َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱشمٕم٤ممم:وىم٤مل 

 :«ادرتىض»و ،«ادجتبى»، و«ادصطػى» ـىمع
وىمد أـمٚم٘مٝم٤م اًم٘مرآن  هذه اًمٙمٚمامت ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك. واعمرشم٣م: اعمّمٓمٗمك، واعمجتبك،

 اًمٙمريؿ ذم طمؼ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم. 

 (٣٣آل عىران/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل 

 (٥٥املنه/ ) َّ رن مم ام  يل ىل ٱُّٱشمٕم٤ممم:وىم٤مل 

 (٢٧اجلي/)َّ مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ٱُّشمٕم٤ممم:وىم٤مل 

سم٤معمرشم٣م  «اًمرؾمقل»سم٤معمجتبك، و «اًمٜمبل»سم٤معمّمٓمٗمك، و «اًمٕمبد»ي ووصػ اإلُم٤مم اًمٓمح٤مو

 (٥٩انلىل/ ) َّرب يئ ىئ نئ  مئ ُّٱقمغم وومؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 (77)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:  ش.واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ: » وذم احلدي٨م

ـ  قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمبقة:وىم٤مل اهلل  زن ٱُّٱ شمٕم٤ممم ذم ذيمر إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم وذريتٝمؿ اًمتل ُم
 (٨٧األًعام/ ) َّ  ٰى ىنين نن من

 (٢٧اجلي/ ) َّ خم حم جم هل مل ُّٱ:ذيمر اًمرؾمقل وىم٤مل ذم

واألوصاف وصف اإلكسان بالعبد خر األلؼاب
ٕن هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمدل قمغم ُم٘مّمد  وصػ اإلٟمس٤من سم٤مًمٕمبد ظمػم إًم٘م٤مب وإوص٤مف 

وقمٚمٞمف ىمدم اعم١مًمػ وصػ اًمٕمبدي٦م قمغم ؾم٤مئر أوص٤مف اًمٜمبل صغم اهلل  ف،ظمٚمؼ اإلٟمس٤من وطمٙمٛمت

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

 هلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٕمبد ذم أهؿ اعمٜم٤مؾمب٤مت:ومقصػ ا

 (٤اإلرساء/ ) َّ يل ىل مل خل ُّٱمم:ىم٤مل شمٕم٤م

 (٢٣ابللرة/ ) َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٤الكُف/ ) َّ مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٤امفركان/ ) َّ مج حج مث هت مت خت ٱُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

 (٤٥انلجه/ ) َّ رت يب ىب نب مب ُّٱمم:وىم٤مل شمٕم٤م

شمٕم٤ممم غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه أي٤مت سم٤مًمٕمبد، وإو٤مومتف إمم اهلل ومقصػ اًمرؾمقل ص

 وًمٞمس قمبدا ًمٖمػمي.  دي،ٞمإٟمف قم :أي يدل قمغم هم٤مي٦م اًمتٙمريؿ ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 ِم٤مقمر: ىم٤مل اًم

 ٓ شَمْدقُمٜمِل إٓ سمِٞم٤م قَمْبَده٤م

 

 وم٢مٟم ف  أَذُف  أؾمامئِل   ۞

 (7/1)ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ٕمحد اًمتٚمٛمس٤مين  

 وىم٤مل أسمق حمٛمد قمبد اهلل اًمنوضمل:

 سم٤ِمهلل إن ؾم٠مًمقك  قمٜمل، ىُمْؾ مهؿ

 

۞قمبدي، وُِمٚمؽ يدي، وُم٤م أقمت٘مُتف 

 ( 1/1وظمزاٟم٦م إدب وهم٤مي٦م إرب . /7صمٛمرات إوراق  ․7)ديقان اًمّمب٤مسم٦م، ٓسمـ أيب طمجٚم٦م، ص  

 وىم٤مل أظمر:

 و ِِم٤ّم زاَديِن قَمَجب٤ًم وشمِْٞمًٝم٤م

 

 ويمِْدُت  سم٠َِممْخَِِص َأـَم٠ُم  اًمثَُّرّي٤م ۞

 ُدظُمقزم حت٧َم ىمقًمِؽ: ي٤م قِمب٤مِدي 

 

 َت أمحَد زِم ٟمبٞم٤ّموأْن َصػم   ۞

 (7/7)همذاء إًمب٤مب ذح ُمٜمٔمقُم٦م أداب، عمحٛمد سمـ أمحد اًمسٗم٤مريٜمل احلٜمبكم  

 :ي؟ملخذ الـب

: اًم( 1) وهق  قمـ اهلل شمٕم٤ممم،اًمٕمب٤مَد  ُُيؼِم واًمٜمبل  )سمٛمٕمٜمك اإلظمب٤مر(. .«ٟمب٠م»ُم٠مظمقذ ُمـ ٜمبلُّ

ن اعمٕمٜمك إول يدل قمٚمٞمف ٕ وهذا اعمٕمٜمك اًمث٤مين أومم  وظمؼمه اًمقطمل. شمٕم٤ممم، اهللقمـ  ؼَم ُُي 

 . «اًمرؾمقل»

 أقمغم ظمٚمؼ اهلل.وإٟمبٞم٤مء  ٕمٜمك آرشمٗم٤مع.سمٛم «ٟمبق»ُم٠مظمقذ ُمـ ( 7) 

( ) واًمٜمبل ـمريؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم.  : اًمٓمريؼ.ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف :«لءٟمب»ُم٠مظمقذ ُمـ 

 : «اهلل كبيء يا»بـحؽم الـداء 
ٓ شُمٜمؼِم »ؿ :وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم ٟمبلء اهلل، ىم٤مل أطمد إقمراب: ي٤م: إيراد

ش.سم٤مؾمٛمل
(1)

ومٙمٞمػ أٟمٙمر قمٚمٞمف اًمرؾمقل  «ٟمب٠م»ُمـ  ٤ملء ُمِمت٘موإذا يم٤من اًمٜمب .(1/17)ًمس٤من اًمٕمرب 

                                                 
 وروي قمـ أيب ذر وقمبد اهلل سمـ قمب٤مس ٟمحقه: وهذااحلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ مل يرد ذم يمت٥م احلدي٨م، ( 1)

رايب إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م قمضم٤مء أ»قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف: «اعمستدرك»روى احل٤ميمؿ ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ 

 وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف.  ،«ٟمبلء» ( ًمٞمس ذم ًمٖم٦م ىمريش1: )اجلقاب

ٕٟمف ٟمبل اهلل  وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ  ،«ظم٤مرج ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م»٘مف إقمريب سمٛمٕمٜمك ( أـمٚم7)

)سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز  واًمتبٞمٚمغ قمٛمؾ دائؿ. وأُم٤م اخلروج ُمـ ُمٙم٦م وم٠مُمر ـم٤مرئ، «بٚمغ قمـ اهللُم»سمٛمٕمٜمك 

 (1/1ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي 

 : تعريف الرسول

 ()ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص اًمرؾمقل هقإٟمس٤من سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم إمم اخلٚمؼ ًمتبٚمٞمغ احلؼ.

ٝمق رؾمقل وم ُم٦م اًمتٗمت٤مزاين: اًمرؾمقل واًمٜمبل واطمد.اًمٕمالٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وىم٤مل سم

 وٟمبل سم٤مًمٜمٔمر إمم أٟمف خمؼم.  ،إمم اخلٚمؼ سم٤مًمٜمٔمر إمم أن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمٚمف

 فور ألل العؾم: الػرق بنی الرسول والـبی عـد مج

( اًمرؾمقل: إٟمس٤من أوطمل إًمٞمف سمنمع وُأُِمر سمتبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م. واًمٜمبل: إٟمس٤من أوطمل إًمٞمف 1)

 سمنمع ومل ي١مُمر سم٤مًمتبٞمٚمغ.

وم٢من يمؾ ٟمبل  يٙمقن ُم٠مُمقرا سم٤مًمتبٚمٞمغ، ًم٘مقل سم٠من اًمٜمبل ٓأهؾ اًمٕمٚمؿ ااعمح٘م٘مقن ُمـ  ورد  

 ُم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ. 

وقمٚمؼ  اًمرؾمقل ُم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ، واًمٜمبل همػم ُم٠مُمقر سمف. ـمل:وىم٤مل ضمالل اًمديـ اًمسٞمق

واًمّمحٞمح أن اًمٜمبل ُم٠مُمقر سمتبٚمٞمغ ذع اًمرؾمقل. » ىمقؾملم: قمٚمٞمف حمٛمد أمحد يمٜمٕم٤من سملم

)ىمرة اًمٕمٞمٜملم قمغم شمٗمسػم ش. تِٚمقا ومٚمق مل يبٚم ٖمقا اًمٜم٤مس عم٤م ىمتٚمقهؿواًمدًمٞمؾ قمغم هذا أن يمثػما ُمـ إٟمبٞم٤مء ىمُ 

 (1اجلالًملم، ص

 نت مت ُّٱ وم٢من يمؾ ٟمبل ُم٠مُمقر سمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ل همػم ُم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ،يٕم٘مؾ أن اًمٜمب ٓ
                                                                                                                           

صحٞمح قمٚمی ذط  :ىم٤مل احل٤ميمؿش.ًمس٧م سمٜمبلء اهلل، وًمٙمٜمل ٟمبل اهلل»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٟمبلء اهلل! وم٘م٤مل 

ًمٞمس سمٌمء. وىم٤مل  ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: وذم إؾمٜم٤مده: محران سمـ أقملم، .سمؾ ُمٜمٙمر مل يّمح ه اًمذهبل وم٘م٤مل:. ورد  اًمِمٞمخلم

  أسمقداود :راوميض.

واسمـ مجٞمع اًمّمٞمداوي ذم  (،/1) «اًمٙمبػم اًمْمٕمٗم٤مء» ذم وطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام رواه اًمٕم٘مٞمكم

وىم٤مل  قمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ مح٤مد قمـ إقمٛمش قمـ اًمِمٕمبل قمـ اسمـ قمب٤مس سم٤مًٕمٗم٤مظ اعمذيمقرة، (،1) «ُمٕمجٛمف»

 .«قمبد اًمرطمٞمؿ ؿمٞمخ واٍه، وٓ أصؾ مهذا احلدي٨م ُمـ طمدي٨م أقمٛمش»وىم٤مل اًمذهبل: قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ مح٤مد واٍه. اًمذهبل:
(7/7قمتدال )ُمٞمزان آ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٢٤٣ابللرة/ ) َّ رث  يت ىت

 َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:
 (٥٢احلج/)

ذح »قمغم اًمٜمبل واًمرؾمقل يمٚمٞمٝمام. وقمٚمٞمف ىم٤مل اًمس٘م٤مف ذم  (نث) هذه أي٦م أـمٚم٘م٧م

وأُِمر  ُمـ أوطِمَل إًمٞمف سمنمع رؾمقلٍ » اًمتٕمريػ اًمّمحٞمح ًمٚمٜمبل هق:» :«اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م

 (1)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمس٘م٤مف، صش. سمتٚمٞمٖمف

اًمٜمبقة أومْمؾ ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م  ٕن »قمغم قمز اًمديـ سمـ قمبد اًمسالم ىمقًمف: صمؿ رد اًمس٘م٤مف 

ورده اًمِمٞمخ  شمٚم٘مل اًمقطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمرؾم٤مًم٦م شمٕمٚمؼ ُمع اعمخٚمقق، :أي ،شمٕمٚمؼ ُمع اهللاًمٜمبقة 

ومٗمٞمٝم٤م قمالىم٦م ُمع اخل٤مًمؼ  اًمس٘م٤مف سم٠من اًمرؾم٤مًم٦م شمٚم٘مل اًمقطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإيّم٤مًمف إمم اخلٚمؼ،

 (1-1، ص دة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمس٘م٤مفٞم)ذح اًمٕم٘م .«واعمخٚمقق

ـ ىم٤مل سم٠من ُمريؿ أو أم ُمقؾمك ٟمبٞم٦م يٕمتؼموهنام وُم يٕمده رؾمقٓ، ل ُٓمـ ىم٤مل سم٠من اخلرض ٟمب

 ُمقطمك إًمٞمٝمام، دون ُم٠مُمقرشملم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م. 

وذه٥م مجٝمقر  وىمد يٙمقن ُمٚمٙم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م، قة اخلرض قمٚمٞمف اًمسالم همػم ُم٘مٓمقع هب٤م،وٟمب

 ،(٧٥املائدة/ ) َّجس مخ ٱُّٱ:وم٘مد ورد ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن ُمريؿ وأم ُمقؾمك مل شمٙمقٟم٤م ٟمبٞمتلم،

 .ػم اًمٜمبل قمغم اًمٜمبلٞمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم ُمريؿ شمٗمْمٞمؾ هموإٓ ًمزم ُمـ شمٗمْم

 : ُمـ ًمف ذع ضمديد، واًمٜمبل: أقمؿ، ؾمقاء يم٤من سمنمع ضمديد أم ٓ. ( اًمرؾمقل7)

 ومل يٙمـ طم٤مُمؾ ذيٕم٦م ضمديدة.  إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم يم٤من رؾمقٓ وٟمبٞم٤م،: إيراد

يٕمتف وإن يم٤مٟم٧م وذ أن شمٙمقن ضمديدة سم٤مًمٜمسب٦م ًمألُم٦م، «ذيٕم٦م ضمديدة»ُمٕمٜمك  :اجلواب

 سم٤مًمٜمسب٦م إمم ىمبٞمٚم٦م سمٜمل ضمرهؿ.  ضمديدةٌ  ىمديٛم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إمم إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ

 سمف اًمِمٞمخ حمٛمد أمحد يمٜمٕم٤من سملم اًمٜمبل واًمرؾمقل ُم٤م يكم:وُمٚمخص ُم٤م ومرق 

وهذا  وهق ُمبٚمغ ًمنميٕم٦م اًمرؾمقل، واًمٜمبل ُمـ ي٠مشمٞمف اًمقطمل، اًمرؾمقل ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م،

 يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت ٱُّٱاًمٗمرق يتْمح ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
 َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

(٤٤املائدة/)
وذم  واًمدقمقة إًمٞمف، ي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أن وفمٞمٗم٦م إٟمبٞم٤مء يم٤مٟم٧م احلٙمؿ سم٤مًمتقراة،دًم٧م أ

يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ذم إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م  :أي شإن  اًمٕمٚمامء ورصم٦ُم إٟمبٞم٤مء» احلدي٨م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 عمحٛمد أمحد يمٜمٕم٤من( 1-1)ضم٤مُمع اًممزم، ص. قمٚمامء هذه إُم٦موهل وفمٞمٗم٦م  شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م،

  ، إذا اضمتٛمٕم٤م شمٗمرىم٤م ، وسم٤مًمرؾمقل اًمٜمبُل.ل واًمرؾمقل أريد سم٤مًمٜمبل اًمرؾمقُل وم٢مذا اومؽمق اًمٜمب

 وإذا شمٗمرىم٤م اضمتٛمٕم٤م.

(ىم٤مل اًمٕمال ):ا سم٤مجلٝم٤مد، و اًمرؾمقل ُمـ سمٕم٨م إمم اعمٕم٤مرولم أو يم٤من ُم٠مُمقرً  ُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ؾمقاء يم٤من ُم٠مُمقرا سم٤مجلٝم٤مد أم ٓ. اًمٜمبل أقمؿ ُمٜمف، 

سمام أٟمب٠م اهلل سمف  وم٢من ُأرؾمؾ ُمع ذًمؽ  ئٜمبل هق اًمذي يٜمبئف اهلل، وهق يٜمباًم»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

إمم ُمـ ظم٤مًمػ أُمر اهلل ًمٞمبٚمٖمف رؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل إًمٞمف  ومٝمق رؾمقل، وأُم٤م إذا يم٤من إٟمام يٕمٛمؾ سم٤مًمنميٕم٦م 

)اًمٜمبقات، ٓسمـ ش.   ومٝمق ٟمبل، وًمٞمس سمرؾمقلىمبٚمف، ومل ُيرؾمؾ هق إمم أطمد )يبٚمٖمف( قمـ اهلل رؾم٤مًم٦م

 (1واٟمٔمر أيًْم٤م، ص. 1/7شمٞمٛمٞم٦م 

 ىن من خن حن  جن  ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ل إمم اعمخ٤مًمٗملم ومٞمف ٟمٔمر،إرؾم٤مل اًمٜمبًمٙمـ قمدم 
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم: ،(٤٥األخزاب/ ) َّ جه ين
 ٕم٤مرولم واعمقاوم٘ملم،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت شمدل قمغم أن اًمٜمبل يبٕم٨م إمم اعم( ٢٤٣ابللرة/ ) َّ رث

سم٤معمٖمٜمك ٟمبٞم٤ًّم اعم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ ًمٞمس  ومٞم٘م٤مل: يِمٛمؾ ُمٕمٜم٤مه اًمبٕمث٦م واإلرؾم٤مل. وأُم٤م اًمٜمبل ًمٖم٦م ومال

  اًمٚمٖمقي.

 اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل: ٤م: أن إؾمامقمٞمؾ مل يبٕم٨م إمم اعمخ٤مًمٗملم ويم٤من رؾمقٓ،ٞمف أيًْم ويرد قمٚم

ٙم٤مم اًمنميٕم٦م. وسمٕم٨م إؾمامقمٞمؾ إمم وإٟمبٞم٤مء يبٚمٖمقن اعمسٚمٛملم أطم أن اًمرؾمؾ يبٕمثقن إمم اًمٙمٗم٤مر،

وأوٓده  وهذا ُمٜمٓم٘مل  ٕن آدم يم٤من ٟمبٞم٤م، ومٙم٤من رؾمقٓ، ىمبٞمٚم٦م ضمرهؿ اًمتل يم٤من فم٤مهره٤م اًمٙمٗمر،

   وإن وصٗمتف سمٕمض اًمرواي٤مت سم٤مًمٜمبل اعمرؾمؾ. وأوٓد أوٓده يم٤مٟمقا ُمسٚمٛملم،

(يبٕم٨م اًمرؾمقل إ )اًمّمالة وورد ذم  يبٕم٨م إٓ إمم ىمقُمف. مم إُم٦م يمٚمٝم٤م، وأُم٤م اًمٜمبل ومال

 ش.٧م ٟمبٞم٤ًّم قمـ ىمقُمف ورؾمقًٓ قمـ أُّمتفيأومْمؾ ُم٤م ضم٤مز» قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

اًمّمالة »ذم حمٛمد زيمري٤م اًمٙم٤مٟمدهٚمقي هذا احلدي٨م مل ٟمٕمثر ًمف قمغم إؾمٜم٤مد، وذيمره اًمِمٞمخ ) 

 (.وأظمرج ، وؿمٓم٥م هذا اًمٜمص ذم اًمٓمبٕم٤مت احلديث٦م«إرسمٕملم

(،اًمٜمبل اًمٕمٔمٞمؿ هق اًمرؾمقل ) ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمدم اًمرؾمقل ذم  ُمٜمف  واًمٜمبل أقمؿ

احلج/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمذيمر،

وًمذا وورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م قمدد إٟمبٞم٤مء ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤م، وقمدد اًمرؾمؾ  (.٥٢

ُمٜمٝمؿ صمالث ُمئ٦م وصمالصم٦م قمنم. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
: اًمٜمؼماس، ًمٚمتٗمّمٞمؾراضمع) ٚمؽ قمٚمٞمف.يٚمزم ٟمزول اعم ٞمف اعمٚمؽ، واًمٜمبل ٓأو أن اًمرؾمقل يٜمزل قمٚم

 (7. روح اعمٕم٤مين، احل٩م:1/7اًمٜمبقات ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ․7ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، احل٩م:  ․ص

(اًمرؾمقل ُمـ سمٕم )،وأقمٓم٤مه ُمـ  ثف اهلل شمٕم٤ممم إمم ىمقم، ؾمقاء أٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مب أم مل يٜمزل

٤مب، وٓ أويت أطمٙم٤مُم٤م وأُم٤م اًمٜمبل ومٝمق اًمذي مل يٜمزل قمٚمٞمف يمت إطمٙم٤مم ُم٤م مل ي١مشمف ٟمبل ؾمب٘مف.

، 1)اًم٘مالئد ومی ذح اًمٕم٘م٤مئد ًمٚم٘مقٟمقی، صضمديدة، وإٟمام سمٕم٨م ًمٚمدقمقة إمم ذيٕم٦م اًمرؾمقل اًمذي ؾمب٘مف.

 خمٓمقط(

 سملم اًمٜمبل واًمرؾمقل وم٘م٤مل: «دة اًمٓمح٤موي٦مذح اًمٕم٘مٞم» وومرق اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ذم

ر سم٤مًمتبٚمٞمغ إمم ُمـ أُمِ  واًمرؾمقُل  ُمـ أوطمل إًمٞمف ًمٜمٗمسف، أو أُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ إمم اعمقطمديـ. اًمٜمبلُّ 

وأُم٤م اًمرؾمقل  ٤م اًمٙمت٤مب،وىمد يٕمٓمك اًمٜمبل أيًْم  ؾمقاء ٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مب أم مل يٜمزل. اعمخ٤مًمٗملم،

  وم٘مد ي١مشمك يمت٤مسم٤م وىمد ي١مشمك صحٞمٗم٦م.

واؾمتدل قمغم  سمٕمث٦م إٟمبٞم٤مء إمم  اًمٜمبل اًمٙمت٤مب، ءغم إيت٤مومل يذيمر اًمِمٞمخ ص٤مًمح دًمٞمال قم

 . (1)ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:ش. اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمبٞم٤مء إن» اعمقطمديـ سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

وقمٚمامء إُم٦م  ٚمٞمف أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذًمؽ ذم قمٚمامء أُمتف،وًمٙمـ يرد قم

 ُمٙمٚمٗمقن سمدقمقة اعمقطمديـ وهمػمهؿ. 

قُمِرو٧م قمكم  » قمغم قمدم أُمر سمٕمض إٟمبٞم٤مء سم٤مًمتبٚمٞمغ سمحدي٨م:واؾمتدل اًمِمٞمخ ص٤مًمح 

 .ش، واًمٜمبل وًمٞمس ُمٕمف أطمد ٕمف اًمرهط، واًمٜمبل وُمٕمف اًمرضمؾ واًمرضمٚملمإُمؿ، ومرأي٧م اًمٜمبل وُم

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(.7)ُمسٜمد أمحد، رىمؿ:

يٜمٗمل ذًمؽ اًمتبٚمٞمغ،  قمغم أٟمف مل يسٚمؿ أطمد سمدقمقشمف. وٓ «ًمٞمس ُمٕمف أطمد» ًمفوىمد حيٛمؾ ىمق

  وإٟمام ٟمٗمك اعمٕمٞم٦م.

ًمٙمالم قمغم ا (-/1) «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»دة ذم وأـم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومق

  صٗمح٦م. (71يستٖمرق ) شمٕمريػ اًمٜمبل واًمرؾمقل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام،

ويقوع قمغم  أن اًمٜمبل واًمرؾمقل ُيبَدأ هبؿ سمتٕمريػ اهلل شمٕم٤ممم مهؿ،٦م اًم٘مقل: ظمالصو

يمام يقوحف ىمقًمف  رأؾمٝمؿ شم٤مج ُمٕمروم٦م اهلل سمآي٤مت ىمدرشمف وشمقطمٞمده، وحئمك ىمٚمقهبؿ سم٠مٟمقار اًمٜمبقة، 

 حف جف مغ جغ مع جع ُّ (امعنق) َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱشمٕم٤ممم:
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف

 (طٍ) َّ مه جه
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َر ًمف اًمرؾم٤مًم٦م  ومل ي١مُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ سمٕمُد، ٞمف اًمقطمل أصبح اإلٟمس٤من ٟمبٞم٤م،وم٢مذا ٟمزل قمٚم وم٢مذا ىمد 

 هب ُّٱوىمقًمف: (املدثر) َّ مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱيمٚمػ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمع اًمٜمبقة،
 (٢٤طٍ/ ) َّ مت خت حت جت

واًمرؾمقل يتْمٛمـ  يدظمؾ ومٞمف اًمتبٚمٞمغ واًمدقمقة، وٓ ل ًمٖم٦م يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإلظمب٤مر،اًمٜمب

 َّ مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٕٟمف ٟمزل قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٖم٦م ُمٕمٜمك اًمدقمقة واًمتبٚمٞمغ 
 ،)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مقمنم ؿمٝمرا.سمثامٟمٞم٦م  ٗمف سمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤مممسمٕمد ٟمزول اًمقطمل قمٚمٞمف وشمٕمري (املدثر)

 خ ؾمٕمٞمد ومقدة(ًمٚمِمٞم

ٕن  ي٘م٤مل: إن ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ أول ُمـ طمٔمل سمنمف اًمّمحب٦م، : ومالي٘مقل اًمٕمبد اًمْمٕمٞمػ

 شمّمدي٘مف ضم٤مء ذم قمٝمد اًمٜمبقة، ومل يِمٝمد قمٝمد اًمدقمقة واًمرؾم٤مًم٦م. 

أن اًمٜمبقة  ، ُمٕمٜم٤مه:وٟمحقه «وإن مل ي١مُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ» ٛمٝمقر ذم شمٕمريػ اًمٜمبل:وىمقل اجل

قرا سم٤مًمتبٚمٞمغ ومبٜم٤مء قمغم أٟمف ُمتبع عمـ ؾمب٘مف ُمـ وأُم٤م يمقٟمف ُم٠مُم يٙمٗمٞمٝم٤م ٟمزول اًمقطمل ذقم٤م،

  ذم شمٕمريػ اًمٜمبل. «ُم٠مُمقر سم٤مًمتبٚمٞمغ» يّمح زي٤مدة ىمٞمد اًمرؾمقل، و ٓ

ومرسمام يم٤من سمٕمض  ٟمف جي٥م قمغم اًمٜمبل شمبٚمٞمغ يمؾ ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف ُمـ اًمقطمل،يستٚمزم أ يمام ٓ

أو  ؾمقاء ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل يٙمٚمػ اًمٜمبل إٓ سمتٚمٞمغ ُم٤م ُيص اًمنمع، وٓ اًمقطمل ُيص ٟمٗمسف،

 ٟمزل قمغم ُمـ ؾمب٘مف ُمـ اًمرؾمقل اًمذي يتبٕمف. 

 لة رسالته صذ اهلل عؾقه وسؾم:أد

وومٞمام  قه اهلل ؾمبح٤مٟمف سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همػم ُم٤م آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،ٟم

 سمٕمْمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًمٜمٛمقذج: 

 (٤٤٤آل عىران/ ) َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل 

 (٢٩امفتح/ ) َّ  ىل مل خل ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و

 (٢ُمىد/ ) َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من  ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و

 (يس) َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و

 (٥٤امعٌكبِت/ ) َّمخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٱُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و

 (٤٥٨األعراف/ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و

 (٧٩امنصاء/ ) َّهت مت هب ُّٱشمٕم٤ممم:ىم٤مل و
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 : لعدد األكبقاء والرس

يمؿ اعمرؾمٚمقن ي٤م رؾمقل »ؾمئؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل: قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف

ش.اهلل؟ ىم٤مل: صمالث ُمئ٦م وسمْمٕم٦م قمنم
(1)

  

يمؿ قمدد إٟمبٞم٤مء؟ ىم٤مل: ُمئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمًٗم٤م  » أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف:وقمـ أيب

(2)․شاًمرؾمؾ ُمـ ذًمؽ صمالث ُمئ٦م ومخس٦م قمنم
 

وُم٤م ورد ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م ومٞمف  يمر اًمٕمدد قمغم ؾمبٞمؾ اجلزم،يذ ٓ ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ: 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ طمسٜمٝم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ وٕمٗمٝم٤م. يمالم،
(3)

 

 ىث نث مث ٱُّٱ:يرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمٜمبل واًمرؾمقل واطمد أن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م :إيراد
ذيمرت يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  (٥٢احلج/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 سمّمٗم٦م ُمست٘مٚم٦م.

يمام أن اًمرؾمقل ٟمذير وسمِمػم، وداٍع إمم اهلل  وُمتحدان ذاشم٤م. ٗم٤من صٗم٦ًم،أهنام خمتٚم :اجلواب

 (٤انلىل/ ) َّ خم حم جم يل ىل ُّٱأو يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٤م،شمٕم٤ممم أيًْم 

                                                 
واعمستدرك   ․1. وصحٞمح اسمـ طمب٤من، رىمؿ:/. واًمسٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمبٞمٝم٘مل 17( ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمبٞمٝم٘مل، رىمؿ:1)

  7. وُمسٜمد اًمبزار، رىمؿ:/7. واًمسٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٜمس٤مئل 71  وُمسٜمد ٔأمحد، رىمؿ:1ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:

وـمريؼ آظمر ومٞمف حيٞمك  ىم٤مل ومٞمف أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: يمذاب. ،ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ هِم٤مم سمـ حيٞمك اًمٖمس٤مين ًمٚمحدي٨م ـمري٘م٤من:

 ىم٤مل ومٞمف اًمذهبل: ًمٞمس سمث٘م٦م. سمـ ؾمٕمٞمد اًمسٕمدي،

هذا  ․7. واعمستدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:/71/1واعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين  ․777( ُمسٜمد أمحد، رىمؿ: 7)

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: ومرواهتؿ يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت. وأُم٤م اًمٓمريؼ أظمر احلدي٨م ًمف ـمري٘م٤من أيْم٤م: ـمريؼ قمكم سمـ يزيد وهق وٕمٞمػ.

رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أمحد سمـ ظمٚمٞمد » وىم٤مل امهٞمثٛمل: وواوم٘مف اًمذهبل.ش.هذا طمدي٨م صحٞمح قمٚمی ذط ُمسٚمؿ»

 (./717)جمٛمع اًمزوائد ش. احلٚمبل وهق صم٘م٦م

(:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمل ) «ٞمٜمبٖمل أن ي٘م٤مل: ىمقًمف: يم٤مإليامن سم٤مٕٟمبٞم٤مء، ٕن قمددهؿ ًمٞمس سمٛمٕمٚمقم ىمٓمًٕم٤م، وم

آُمٜم٧م سمجٛمٞمع إٟمبٞم٤مء أومهؿ آدم وآظمرهؿ حمٛمد قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم. ُمٕمراج. ومال جي٥م اقمت٘م٤مد ٔأهنؿ ُمئ٦م ٔأًمػ 

 (7/1)رد اعمحت٤مر  ش.ؤأرسمٕم٦م وقمنمون أًمًٗم٤م، وأن اًمرؾمؾ ُمٜمٝمؿ صمالث ُمئ٦م وصمالصم٦م وقمنمون  ٕٟمف ظمؼم آطم٤مد

يٕمٚمؿ قمدد إٟمبٞم٤مء  أٟمف ٓ هذه اعمس٠مًم٦م، اًمذي يتٕملم اًمتٕمقيُؾ قمٚمٞمف هق:اًمّمحٞمح ذم » ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أمحد يمٜمٕم٤من:

 (1)ضم٤مُمع اًممزم )صش. واعمرؾمٚملم إٓ اهلل شمٕم٤ممم وطمده

ذح  واٟمٔمر أيْم٤م:  1)ُمٜمح اًمروض إزهر، صش. إومم أن ٓ ي٘متٍم قمٚمی قمدد ومٞمٝمؿ» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

 (.۰ص ًمّم٤موي قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد،وطم٤مؿمٞم٦م ا  71واًمٜمؼماس، ص  71اًمٕم٘م٤مئد، ص

أظمب٤مر أطم٤مد قم٤مُم٦م.  هيمام ٟم٘مبؾ ُم٤م يٗمٞمد وًمٙمـ جي٥م ىمبقًمف، وإن مل يِٗمد اًمٞم٘ملم، وًمٙمـ ظمؼم اًمقاطمد
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  7-  ًِِْبيَاء

َ
ٍُ َخاَتُه اأْل ًَّ

َ
 ، (1)َوأ

  

  ا:ي صذ اهلل عؾقه وسؾم خاتم األكبقاء وأول األكبقاء أيض  الـب

)ورد هذا احلدي٨م سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م، ش. وآدم سملم اًمروح واجلسد ٤مٞمًّ يمٜم٧ُم ٟمب» ذم احلدي٨م:

ومٚمؿ يرد. ًمالؾمتزادة  شوٓ ُم٤مء وٓ ـملم»أو سمٚمٗمظ: شيمٜم٧ُم ٟمبٞم٤ًّم وآدم سملم اعم٤مء واًمٓملم» أُم٤م سمٚمٗمظ:

اًمبٞم٧م  ،«سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»ُمـ احلدي٨م اعمذيمقر وُم٤م يرد قمٚمٞمف وُم٤م جي٤مب سمف راضمع 

  .7رىمؿ: 

ىمٚم٧م: ي٤م ٟمبل  اهلل! »قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اًمسالم أومهؿ ُمقًمدا،ٞمف وًمٙمـ آدم قمٚم

 (777)ُمسٜمد أمحد، رىمؿ: ش.وم٠ميُّ إٟمبٞم٤مء يم٤من أّول؟ ىم٤مل: آدم

وًمٙمـ رواه اسمـ طمب٤من ذم  وٕمػ اعمحدصمقن هذا احلدي٨م اًمذي رواه أمحد ذم ُمسٜمده،

 صحٞمحف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. 

 ة والسالم: ذ كبقـا وعؾقه الصالأول األكبقاء آدم ع

مل يّمٗمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وىم٤مًمقا: أٟمٙمر اعمٕمتزًم٦م واحلداصمٞمقن اًمٞمقم ٟمبقة آدم قمٚمٞمف اًمسالم،

 سم٤مًمٜمبقة أو اًمرؾم٤مًم٦م. 

ىمّمص »ىم٤مل قمبد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر ذم  ٟمبل،( آدم)أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقمف ومٝمق  وأُم٤م قمٜمد

بد اًمقه٤مب اًمٜمج٤مر ذم . ىم٤مل قم«يم٤من آدم قمٚمٞمف اًمسالم ٟمبٞم٤م قمٜمد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م» :«إٟمبٞم٤مء

وىمد رومٕم٧م قمٚمٞمف  رضمؾ أٟمٙمر أن يٙمقن آدم ٟمبٞم٤م، «دُمٜمٝمقر»سمٛمديٜم٦م  فمٝمر» :«ىمّمص إٟمبٞم٤مء»

 دقمقى سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م وصدر احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم زوضمتف ًمردشمف سمذًمؽ اإلٟمٙم٤مر،

اًم٘مرآن يذيمر  ٤م ذموعم٤م اؾمت٠مٟمػ احلٙمؿ إمم حمٙمٛم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م يم٤من يمالُمف أُم٤مُمٝم٤م: إٟمف مل ير ًمٗمٔمً 

 ومّمدر طمٙمٛمٝم٤م سم٢مًمٖم٤مء احلٙمؿ إول وأقمٞمدت إًمٞمف زوضمتف. آدم سم٤مًمٜمبقة وأٟمف يٕمت٘مد ٟمبقشمف.

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يذيمر ًمٗمظ اًمٜمبقة سم٢مزاء آدم يمام  ٤م:أىمقل أيًْم » ىم٤مل اًمٜمج٤مر ُمٕمٚم٘م٤م قمٚمٞمف:

ذيمر ذًمؽ سم٢مزاء همػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء يم٢مؾمامقمٞمؾ وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمسك وهمػمهؿ، وًمٙمـ ذيمر 

سمدون  وأطمؾ ًمف وطمرم قمٚمٞمف، وم٠مُمره وهن٤مه، وذع ًمف ذم ذًمؽ اخلٓم٤مب، أٟمف ظم٤مـمبف سمال واؾمٓم٦م،

                                                 
دون ىمقًمف ش ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء». وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ 1 ،، 11. وأصمبتٜم٤مه ُمـ ؾم٘مط ُمـ ش وأٟمف ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء»ًمف ( ىمق1)

وٓ يرض اعمٕمٜمك.ش. وأٟمف»



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهذا هق يمؾ ُمٕم٤مين اًمٜمبقة، ومٛمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ٟم٘مقل: إٟمف ٟمبل وشمٓمٛمئـ  أن يرؾمؾ إًمٞمف رؾمقٓ،

 (. 7ص  )ىمّمص إٟمبٞم٤مء ًمٚمٜمج٤مر،.«أٟمٗمسٜم٤م سمذًمؽ

ٞمف إؿم٤مرة واوح٦م إمم ٟمبقة يم٠من وم (٣٣آل عىران/ ) َّ اك يق ىق يف ىفٱُّ شمٕم٤ممم:وىم٤مل اهلل

 آدم قمٚمٞمف اًمسالم. 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّي٘مقل اعمٗمنون واعمحدصمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
: ذم شمِمبٞمف ٟمبقة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمبقة ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم طِمَٙمؿ (٤٦٣امنصاء/ ) َّجن

 هل:

 . وُمثٚمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م ٟمقح قمٚمٞمف اًمسالم طملم قمؿ  اًمٙمٗمر، -1

 اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ.  ُمـ أوزم -7

-  .هق آدم اًمث٤مين 

-  .ٟمبل ٟمزًم٧م قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م 

- ب ىمق  ف يمام قمذب ىمقم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمدر. ُمقُمذ 

-  .آذاه ىمقُمف، يمام آذى حمٛمًدا ىمقُمف 

إن رضمال »ىم٤مل: ،شمف، ومٕمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمفصمؿ إن سمٕمض إطم٤مدي٨م سطم٧م سمٜمبق

قمنمة  ىم٤مل: ومٙمؿ يم٤من سمٞمٜمف وسملم ٟمقح؟ ىم٤مل: قَل اهلل أٟمبل  يم٤من آدم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ُمٙمٚمؿ.ي٤م رؾم ىم٤مل:

 .(17)صحٞمح اسمـ طمب٤من، رىمؿ:ش. ىُمرونٍ 

هذا » (:/1) «اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم  ده،صحح اعمحدصمقن إؾمٜم٤م

رواه اًمٓمؼماين » (:/717) «جمٛمع اًمزوائد»مهٞمثٛمل ذم وىم٤مل ا ش.قمٚمی ذط ُمسٚمؿ ومل ُيرضمف

 «اعمستدرك» وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم ش.ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أمحد سمـ ظمٚمٞمد وهق صم٘م٦م
(7/77:) «هذا طمدي٨م صحٞمح قمٚمی »وىم٤مل:  .«رواه قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل قمـ أيب شمقسم٦م

  وواوم٘مف اًمذهبل.. شذط ُمسٚمؿ

سمـ قمبد أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ يقؾمػ )صم٘م٦م(، طمدصمٜم٤م حمٛمد  هٙمذا: وإؾمٜم٤مد اسمـ طمب٤من

شمقسم٦م )صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم(، طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمالم  اعمٚمؽ سمـ زٟمجقيف )صم٘م٦م(، طمدصمٜم٤م أسمق

خلم(، قمـ أظمٞمف زيد سمـ ؾمالم )صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل ُمسٚمؿ(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٞم)صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل اًمِم

أن رضمال ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أٟمبل يم٤من ٦م ؾمالم )صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م أُم٤مُم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 خ.آدم؟ اًم

صمؿ سُمِٕم٨م ًمف آدم » :«إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة»ذم طمدي٨م اعمٕمراج اًمذي رواه اعم٘مدد ذم وضم٤مء 

)إطم٤مدي٨م ش. ومٛمـ دوٟمف ُمـ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم وم٠مُمٝمؿ رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .(77اعمخت٤مرة، رىمؿ:

 ُمـ ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل» ، وًمٗمٔمف:ريض اهلل قمٜمفذر  أيباسمـ طمب٤من سم٢مؾمٜم٤مده قمـ  وأظمرج

، وإؾمٜم٤مده 1صحٞمح اسمـ طمب٤من، رىمؿ:)ش. أومهؿ؟ ىم٤مل: آدم. ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ٟمبل ُمرؾمؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 .(، ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ هِم٤مم اًمدُمِم٘مل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذبوٕمٞمػ ضمدا

 دة ختم الـبوة: عؼق

 غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم. يٕمت٘مد اعمسٚمٛمقن أن حمٛمدا ص

تؿ اًمٜمبقة  سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ صمبت٧م ظم ىم٤مل اعمٗمتل ؿمٗمٞمع رمحف اهلل:

 إدًم٦م قمغم ظمتؿ اًمٜمبقة ُم٤م يكم:

 ًم٦م أهؾ اإلؾمالم وأهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م: أد

 (٤٥األخزاب/ ) َّ  مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱ (1)

وأُم٤م زيد اًمذي يم٤من ، اعمٕمٜمك: ًمٞمس حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م ًمٚمرضم٤مل )اًمب٤مًمٖملم(

 ومٜمٗم٧م أي٦م إب ُمـ اًمدم، ومل يٙمـ اسمٜمف ُمـ اًمّمٚم٥م، ومٙم٤من ٕضمؾ اًمتبٜمل، «حمٛمداسمـ »يدقمك 

وأزواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٓمٝمرات سمٛمٜمزًم٦م  وإٓ ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م أب روطم٤مين ًمألُم٦م يمٚمٝم٤م،

ومل  (٦األخزاب/ ) َّحس جس جخمخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱ إُمٝم٤مت ٕشمب٤مقمف،

  تزوج زوضم٦م ُمتبٜم٤مه زيٍد.وم يٙمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسم٤م ًمٚمرضم٤مل ُمٜمٙمؿ،

  :مل جي٥م قمٚمٞمف اًمٜمٙم٤مح؟ :إيراد

 يٙمتٗمل سم٤مًمبٞم٤من اًمِمٗمقي  سمؾ يٕمٛمؾ سمف ًمػموه، طملم ينمح رؾمقل اهلل ؿمٞمئ٤م ٓ :اجلواب

 .َّمف خف ُّ ومٜمٗم٤مه سم٘مقًمف: وم٢من ىمٞمؾ: هال ذطمف أطمد سمٕمد اًمرؾمقل،

ىمديؿ يم٤من اًمٕمرب يٕم٤مُمٚمقن أدقمٞم٤مء أسمٜم٤مئٝمؿ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ُمع أسمٜم٤مئٝمؿ ُمـ صٚمبٝمؿ ُمـ  :وصم٤مٟمٞم٤م

إب اعمزقمقم ٟمٙم٤مطمٝم٤م، ويم٤من ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمٛمال  قمغم طمرم اًمزُم٤من طمتك إذا ـمٚمؼ اعمتبٜمك زوضمتف،

وم٠مراد اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مْم٤مء قمغم هذه اًمٕم٤مدة اًم٘مبٞمح٦م اعمقروصم٦م قمغم يد اًمٜمبل حمٛمد  ىمبٞمح٤م ذم اعمجتٛمع.

عم٤م  :أي (٣٧األخزاب/ ) َّ ىث نث مث  زث رث يت ُّٱوم٘م٤مل ذم زيٜم٥م: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من ذح هذا احلٙمؿ قمغم ًمس٤من أطمد سمٕمد اًمرؾمقل  ي٘م٤مل: زيد زوضمٜم٤ميمٝم٤م، ومالـمٚم٘مٝم٤م 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وأُم٤م قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم  يٕمت٘مد أهؾ اإلؾمالم أٟمف ٓ ٟمبل سمٕمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

سمؾ ي٠مظمذ هبذه  يٜمزل سمنميٕم٦م ضمديدة، وٓ، وهق قمغم ٟمبقشمف اًمس٤مسم٘م٦م ومٞمٜمزل ىمرب اًمس٤مقم٦م،

 اعمحٛمدي٦م ظمٚمٗم٤م قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اًمنميٕم٦م 

ف اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ذم يمٚمٛم٦م أومْمؾ » :ىم٤مًم٧م ُمٕمٜم٤مه ُمثاًل  حتريٗم٤مت قمديدة، َّمف خف ُّ وطمر 

ًمٚمٕمٝمد اخل٤مرضمل دون  «اًمٜمبٞملم»وىم٤مًم٧م: اًمالم ذم  وهمػممه٤م. «زيٜم٦م اًمٜمبٞملم»أو  «اًمٜمبٞملم

وأُم٤م اًمٜمبل  بل يم٤مُمؾ.ٟم أو ُمٕمٜمك ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم: ضم٤مء سمٕمد سمٕمض إٟمبٞم٤مء، :واعمٕمٜمك آؾمتٖمراق.

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف أؾم٤مًمٞم٥م ذًمؽ اظمت٤مر ًم اًمٔمكم واًمؼموزي وذو اًمٜمبقة اًمٜم٤مىمّم٦م ومٚمؿ شمٜمتِف 

 ًمٞم٘ميض قمغم حتريٗم٤مهت٤م يمٚمٝم٤م.  ُمتٕمددة ًمبٞم٤من ظمتؿ اًمٜمبقة،

، وإٟمف ٓ ٟمبل   يم٤مٟم٧م سمٜمق إهائٞمؾ شَمُسقؾُمُٝمؿ إٟمبٞم٤مُء،» (7) يمّٚمام هٚمؽ ٟمبل ظمٚمٗمف ٟمبل 

 .(٤مري، سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، رىمؿ:)صحٞمح اًمبخش. سمٕمدي

وومٞمف رد ًمٔمٝمقر اًمٜمبل اًمٙم٤مُمؾ، يمام  ًمٜمٗمل اجلٜمس، «ٓ» شٓ ٟمبل  سمٕمدي»ٞم٦م:شم٘مقل اًم٘م٤مدي٤مٟم

)صحٞمح اًمبخ٤مري، ش. إذا هٚمؽ يمَنی ومال يمَنی سمٕمده، وإذا هٚمؽ ىمٞمٍم ومال ىمٞمٍم سمٕمده» ي٘م٤مل:

  سمؾ ىمٞمٍم اًمٜم٤مىمص. ًمدٟمٞم٤م،ٓي٠ميت ىمٞمٍم يم٤مُمال يٛمٚمؽ ٟمّمػ ا واعمراد سمف: (177رىمؿ:

وحت٘مؼ هذا اًمتٜمب١م ذم قمٝمد قمٛمر  ذم اًمِم٤مم، ههذا، وُمراد احلدي٨م أن ىمٞمٍم ؾمٞمٜم٘ميض قمٝمد 

 وظم٤موم٧م اًمٕمرب سمٕمد إؾمالُمٝمؿ قمغم دم٤مرهتؿ ذم اًمِم٤مم ُم٤مداُم٧م دوًم٦م ُمسٞمحٞم٦م.  ريض اهلل قمٜمف.

  وهق سم٤مـمؾ. ،«ٓ إًمف إٓ اهلل» يِمبف ٟمٗمل اًمٙمامل ذم «ٓ ٟمبل سمٕمدي»ٟمٗمل اًمٙمامل ذم 

(و ):ُمسٜمد اًمبزار، ش. ىم٤مل اهلل: ضمٕمٚمُتؽ أّوَل اًمٜمبٞملّم ظمٚمً٘م٤م وآظمرهؿ سمٕمًث٤م» ذم طمدي٨م آظمر(

  اًمراوي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ذم هذا احلدي٨م جمٝمقل. ،(رىمؿ:

() « إّن َُمَثكم وَُمَثؾ إٟمبٞم٤مء ُمـ ىمبكم يمٛمثؾ رضمؾ سمٜمَی سمٞمًت٤م وم٠مطمسٜمف وأمجٚمف إٓ ُمقوع ًمبٜم٦م

قومقن سمف ويٕمجبقن ًمف وي٘مقًمقن: هال ُووٕم٧م هذه اًمٚمبٜم٦م! ىم٤مل: وم٠مٟم٤م ُمـ زاوي٦م ومجٕمؾ اًمٜم٤مس يٓم

 ()صحٞمح اًمبخ٤مري، سم٤مب ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ: ش.اًمٚمبٜم٦م، وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمبّٞملم

() «ٟم٤م حمٛمد، وأٟم٤م أمحد، وأٟم٤م اعم٤مطِمل اًمذي ُيْٛمَحی يب اًمٙمٗمُر، وأٟم٤م احل٤مذ اًمذي حينم أ

)صحٞمح ُمسٚمؿ، سم٤مب ذم أؾمامئف صٚمی  ش.٤م اًمٕم٤مىم٥م، واًمٕم٤مىم٥م اًمذي ًمٞمس سمٕمده ٟمبل  اًمٜم٤مُس قمٚمی قم٘مبل، وأٟم

 ( 7اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادقم٧م اُمرأة اًمٜمبقة، واؾمتدًم٧م سم٠مٟمف  يٓمٚمؼ قمغم اًمذيمر وإٟمثك، ،«ومٕمٞمؾ»ل قمغم زٟم٦م اًمٜمب

ويستقي ومٞمف اًمذيمر  وإصح أن اًمٜمبل ُمبٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل. .«ٟمبٞم٦م ٓ» ومل يرد ،«ٟمبل ٓ» ضم٤مء

 ي٘م٤مل: رضمؾ ىمتٞمؾ، واُمرأة ىمتٞمؾ.  إٟمثك.و

 وىم٤مل ؿم٤مقمر طملم ادقم٧م ؾمج٤مح اًمٜمبقة:

 ٟمبٞمتٜم٤م أٟمثك ٟمٓمقف هب٤م أُمس٧م

 

 زل أٟمبٞم٤مء اهلل ذيمراٟم٤مشمومل  ۞

 
 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(/)روح اعمٕم٤مين 

ؾمٞم٠ميت ٟمبل سمٕمده  وزقمؿ أٟمف ورد ذم طم٘مل، واعمٕمٜمك: ،«ٓ»ٛمك سمٕمض اًمٜم٤مس ٟمٗمسف سمـوؾم

 ٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. واًم .«ٓ»اؾمٛمف 

قمغم هذه اًمتحريٗم٤مت ذح اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمتؿ اًمٜمبقة  ا ًمٚمب٤مبوؾمدًّ 

ف سمٕمض إًمٗم٤مظ، ويدقمل اًمٜمبقة.  سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمتٕمددة،  شمٗم٤مدي٤م ُمـ أن حيرف حمر 

() « وُمّْمٚم٧ُم قمٚمی إٟمبٞم٤مء سمس٧ّم: ُأقمٓمِٞم٧ُم ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، وُٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م، وُأطمّٚم٧م

ض ـمٝمقًرا وُمسجًدا، وأرؾمٚم٧ُِم إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م، وظُمتَِؿ يب زم اًمٖمٜم٤مئؿ، وضُمٕمٚم٧م زم إر

 (7)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش. اًمٜمبّٞمقنَ 

() «  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش. إّن اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمبقة ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م، ومال رؾمقل سمٕمدي وٓ ٟمبل(

777 )  

() «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:ش.ٟم٤م آظمر إٟمبٞم٤مء، وأٟمتؿ آظمر إُمؿأ(۰․ )وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ 

ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اإلٟمس أصال، وإمم اجلـ شمبٕم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مل رؾمؾ اًمٜمبأ

 (٤امفركان/ ) َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱشمٕم٤ممم:

 () « يسٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م وٓ هيقدي وٓ ٟمٍماين، صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ ٓ

  (.1)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش. سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر

أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ » ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمف: (17)

 (7۰)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:  ش.ُمقؾمی إٓ أٟمف ٓ ٟمبل سمٕمدي

ٓ شم٘مقم اًمس٤مقم٦م طمّتی ُيبَٕم٨م دضّم٤مًمقن يمّذاسمقن ىمريًب٤م ُمـ صمالصملم يمّٚمٝمؿ يزقمؿ أٟمف » (11)

 (1ؿ:وصحٞمح ُمسٚمؿ، رىم ․7)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. رؾمقل اهلل

يٙمقن ذم أُّمتل دضّم٤مًمقن يمّذاسمقن ؾمبٕم٦م وقمنمون، ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م ٟمسقة، »  طمدي٨م آظمر:وذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىم٤مل محدي قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل ذم شمٕمٚمٞم٘مف: . /1/77)اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماين  ش.وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمبّٞملم ٓ ٟمبل سمٕمدي

 ورضم٤مل اًمبزار رضم٤مل اًمّمحٞمح( 

 قة: حتريػات الؼادياك

وهمالم ُمرزا اًم٘م٤مدي٤من قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، وم٠مقمج٥م  «اًمٗمْمؾ» جمٚم٦م ت هذه اًم٘مّمٞمدة ذمصدر

 هب٤م: 

 دمحم رھپ ارت ٓاےئ  ںیہ مہ ںیم

 

ور ٓاےگ ےس ڑبھ رک اینپ اشن ںیم ۞  ا

 دانھکی وہ سج ےن  المک دمحم 

 

 الغم  ادمح  وک  دےھکی  اقداین  ںیم ۞

 ریتی دمح رسایئ  ھجم ےس ایک   وہ 

 

ِز اہن ۞  ں  ںیمہک بس ھچک دہکای  را

 دخا  ےس  وت ،  دخا  ھجت  ےس  واہلل 

 

 رہبت  ںیہن  ٓااسن  ایبن  ںیم ریتا  ۞

 .وهق ومقق ُم٤م يم٤من ؾم٤مسم٘م٤م ًم٘مدٟمزل حمٛمد قمٚمٞمٜم٤م،) 

 .«ىم٤مدي٤من»ومٚمٞمٜمٔمر إمم همالم أمحد ذم  ُمـ أراد أن يرى حمٛمدا،! ي٤م أيمٛمؾ
 .وم٘مد ىمٚم٧م يمؾ رء ذم اًمن يمٞمػ أوومٞمؽ طم٘مؽ ُمـ اعمدح و اًمثٜم٤مء،

 وُمـ اًمٕمسػم ذح ُمٙم٤مٟمتؽ(. واهلل ُمٜمؽ، هلل،أٟم٧م ُمـ ا

حتريٗم٤مت ( ٤٥األخزاب/ ) َّمف خف حف جف  مغ ٱُّٱوحترف اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 همريب٦م، ُمٜمٝم٤م: 

وًمٞمس  أومْمؾ اعمحدصملم. :أي ومالن ظم٤مشمؿ اعمحدصملم. ي٘م٤مل: ٕمٜمك إومْمؾ،( اخل٤مشمؿ سمٛم1)

  ي٠ميت حمدث آظمر سمٕمده. اعمٕمٜمك أٟمف ٓ

وًمد  ٓ :أي ،«أٟم٤م ظم٤مشمؿ أوٓد أسمقي» اب ذم يمت٤مسمف:سح همالم أمحد اًمٙمذ :اجلقاب

 وًمد سمٕمده.  ٓ :قمغم هذا اعمٕمٜمك، أي «اخل٤مشمؿ»وم٘مد محؾ همالم أمحد اًمٙمذاب  سمٕمدي،

 : اًمذي ظمتؿ وأهنك. ُمٕمٜم٤مه واخل٤مشمِؿ: سمٙمن اًمت٤مء، وسمٗمتح اًمت٤مء، ومٞمف ىمراءشم٤من: :اخل٤مشمؿ

يمام ذم  ٓ ًمالؾمتٖمراق، رضمل،ًمٚمٕمٝمد اخل٤م «ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم» ىم٤مًمقا: اًمالم ذم ل آخر:( مثا7)

ىمتٚمقا سمٕمض إٟمبٞم٤مء ٓ  :أي وم٢من اًمالم ومٞمف ًمٚمتبٕمٞمض، (٦٤ابللرة/ ) َّ حق  مف ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:

 مجٞمٕمٝمؿ. 

إذا يم٤من هذا اعمٕمٜمك ُمرادا يم٤من يمؾ واطمد ُمـ ُمقؾمك وقمٞمسك، وٟمقح قمٚمٞمٝمؿ  :اجلواب

٘مريٜم٦م قمغم وم٘مد دًم٧م اًم َّ حق  مف ُّٱوأُم٤م ىمقًمف: ومل ي٘مؾ سمف أطمد. اًمسالم ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىم٤مل  سمٕمْمٝمؿ ويٙمذسمقن سمٕمْمٝمؿ. ن٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘متٚمقودًم٧م أي إرادة اًمبٕمض.

(٨٧ابللرة/ ) َّ مص خص حص مس ٱُّٱشمٕم٤ممم:
 يمٚمٝم٤م شمدل قمغم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م آظمر إٟمبٞم٤مء. هلم اًم٘م٤مـمٕم٦م اؼموأُم٤م هٝمٜم٤م وم٤مًم

( اعمراد )٤م. يم٤من ٟمبٞمًّ  سمف ظمتؿ إٟمبٞم٤مء واًمٓمبع قمٚمٞمٝمؿ، ومحٞم٨م ُيتؿ 

)ؾمٜمـ  ش.ًمق يم٤من  ٟمبل  سمٕمدي ًمٙم٤من قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب»ًمق أراد هذا اعمٕمٜمك مل ي٘مؾ: :اجلواب

وًمٙم٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمبقة، ومجٕمٚم٧ُم قمٛمر ٟمبٞم٤م وظمتٛم٧م قمٚمٞمف.  يسمؾ ي٘مقل: قمٜمد ( اًمؽمُمذي، رىمؿ:

  ٟمبٞم٤م أومم. -وهق أقمغم ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف –سمٙمر ريض اهلل قمٜمف أسمق

مهؿ مل ُيرج ُمٜمٝمؿ  ومام قة سمختٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وـمبٕمف،عمراد حت٘مؼ اًمٜمبوإذا يم٤من ا

إن اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمبقة ىمد اٟم٘مٓمٕم٧م ومال »صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف : وٟٓمبل واطمد ـمقال أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م.

 .(777)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:. شرؾمقل سمٕمدي وٓ ٟمبل  

 ىمبٚمف، وسمنم سمٛمـ سمٕمده،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ إٟمبٞم٤مء صدق ُمـ  يمؾ ُمـ ؾمبؼ حمٛمدا

ُم٤م  ام مل ي٘مؾ ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،ٚمِ وم ومٚمق يم٤من سمٕمد حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمبل،

وأظمؼم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  (٦الصف/ ) َّمي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱطمٙم٤مه اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

 وؾمٚمؿ سمٜمزول قمٞمسك سمّمٗمتف ومردا ُمـ إُم٦م ٓ سمّمٗمتف ٟمبٞم٤م ُمـ إٟمبٞم٤مء.

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م إمم اجلـ واإلٟمس يمٚمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مل أن حمٛمدا يمام 

 (٤امفركان/ ) َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱشمٕم٤ممم:

ٓ يسٛمع يب أطمد ُِمـ هذه إُم٦م هيقدي  وٓ ٟمٍماين  صمؿ ٓ »وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة اًمسالم: 

 (77)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: ش.ي١مُمـ يب إٓ دظمؾ اًمٜم٤مر

()  ًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ » دي٤مٟمٞم٦م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:سمف اًم٘م٤مِم٤م شمستدل

ـُ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙم٤من صّديً٘م٤م ٟمبٞم٤ًّم ش.اسم
(1)

  

يمام  ومدل قمغم أن اًمٜمبقة ُمستٛمرة، ومٚمق مل يٛم٧م يم٤من ٟمبٞم٤م، قة إسمراهٞمؿ،طم٤مل اعمقت دون ٟمب

 وم٢من اإليمرام ُمٜم٤م ُمستٛمر. وإٓ  شم٘مقل: ًمق أشمٞمتٞمٜمل ٕيمرُمتؽ.أي مل شم٠مشمٜمل ومٚمؿ يتح٘مؼ اإليمرام.

                                                 
أُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر  ․ي ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس وضم٤مسمر ُمرومققًم٤م، وُمـ طمدي٨م أٟمس وقمبد اهلل سمـ أيب أورم ُمقىمقوًم٤مرو( 1)

ا111وم٠مظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ: -/1وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر وم٠مظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم اًمت٤مريخ ) ․، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمٌػ ضمدًّ

1 ):17وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ. وأُم٤م طمدي٨م أٟمس اعمقىمقف وم٠مظمرضمف أمحد، رىمؿوأُم٤م  ․إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ أيًْم٤م، و

، وإؾمٜم٤مده صحٞمح.1طمدي٨م أيب أورم اعمقىمقف وم٠مظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف، رىمؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ومعـاه الصحقح:  ،«لو عاش إبرالقم...» ثحتؼقق حدي

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم واإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحٝمام اهلل: هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ.

وإن وٕمٗمقه ٕضمؾ إسمراهٞمؿ سمـ  وضم٤مسمر، واسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ، روي قمـ أٟمس، طمجر:

واحلدي٨م  ق اًمذي روى طمدي٨م اًمؽماويح سمٕمنميـ ريمٕم٦م،وإسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمِمٞمبل ه قمثامن.

اًمذي اؾمتدل سمف اًمالُمذهبٞم٦م قمغم ىمراء اًمٗم٤محت٦م ذم صالة اجلٜم٤مزة رواه إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمِمٞمبل 

 هذا. 

 حص مس خس حس ٱُّٱيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وإن صح احلدي٨م وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤معمح٤مل،
س قمٚمٞمف سمف قمـ اًمٗمروٞم٤مت، ٓ اًمقىم٤مئع. وىمِ يٕمؼم  «ًمق يم٤من» وىمقمهؿ:( ٢٢األًبياء/ ) َّجض مص خص

اًمب٘م٤مء سمٕمد اعمقت  اعمٕمٜمك:. شًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ ًمٙم٤من صّديً٘م٤م ٟمبٞم٤ًّم» :أي ُم٤م هٜم٤م، إٟمف شمٕمٚمٞمؼ سم٤معمح٤مل،

 رت يب ىب  نب مب زب ٱُّٱومٙمذًمؽ ٟمبقة إسمراهٞمؿ حم٤مل،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: حم٤مل،
 :أي( ٨٤/ الزخرف) َّ مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم (٩٥األًبياء/ ) َّ زت

  يستحٞمؾ أن أيمقن أول اًمٕم٤مسمديـ  إذ يستحٞمؾ أن يٙمقن ًمٚمرمحـ وًمد.

 : وُمثٚمف 

 ومٚمق ـم٤مر ذو طم٤مومر ىمبٚمٝم٤م

 

۞ًمٓم٤مرت وًمٙمٜمف مل يٓمر
(1) 

  معـى احلديث اآلخر: 

 ًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ ًمٙم٤من صديً٘م٤م ٟمبٞم٤ًّم  ًمٙمـ اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٜمبقة ومٚمؿ يٕمش، سمؾ ُم٤مت. 

 ُمذهب٤من:  «ًمق» تٍم اعمٕم٤مين: ذمٟمف أن اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ىم٤مل ذم خموسمٞم٤م

ٟٓمتٗم٤مء اًمث٤مين سمسب٥م اٟمتٗم٤مء إّول. ُمث٤مل: ًمق أشمٞمتٜمل ٕيمرُمُتؽ، ًمٙمـ مل شم٠مشمٜمل ومام  «ًَمق»( 1)

 أيمرُمُتؽ.

 خس حس ٱُّٱُمث٤مًمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم: وهق اًم٘مقل اعمح٘مؼ، ،( ٟٓمتٗم٤مء إول ٕضمؾ اٟمتٗم٤مء اًمث٤مين7)
(٢٢األًبياء/ ) َّجض مص خص حص مس

 واٟمتٗم٤مء إول ٕضمؾ اٟمتٗم٤مء اًمث٤مين أومْمؾ  ـ،اٟمتٗم٤مء إول همػم أطمس ٕضمؾ واٟمتٗم٤مء اًمث٤مين 

                                                 
ي: ًمق أن ذوات احلقاومر ضمٕمؾ ذم ىمدرهت٤م اًمٓمػمان سمآًم٦م ختّمٝم٤م ًمٓم٤مرت هذه اًمٗمرس، ويم٤مٟم٧م  إومم سمذًمؽ، عم٤م ومٞمٝم٤م (  أ1)

، (71ح ديقان احلامؾم٦م، ٕمحد سمـ حمٛمد اعمرزوىمل )م:)ذ ․ُمـ اًمٜمج٤مسم٦م واًمٕمتؼ، وًمٙمـ اًمٓمػمان ظمص سمف ذوات اًمٜمج٤مح

 (7ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف ٓ سم٤معمجٝمقل قمغم اعمٕمٚمقم، ٕن آؾمتدٓل يتح٘مؼ سم٤معمٕمٚمقم قمغم اعمجٝمقل،

 د إمم همػم اعمِم٤مهد، أو ُمـ اعمٕمٚمقم إمم اعمجٝمقل.هآٟمت٘م٤مل ُمـ اعمِم٤م  «اًمٕمؼمة»

ومٛمٕمٜمك  غم ظم٤مًمؼ اًمسامء وإرض،٤مهد اًمسامء وإرض صح آؾمتدٓل سمف قموم٢مذا ؿم

ٓ يقضمد اًمٗمس٤مد واخلٚمؾ ذم ٟمٔم٤مم اًمٙم٤مئٜم٤مت، سمؾ هق ٟمٔم٤مم ُمستحٙمؿ ُمٜمذ اسمتداء اًمٙمقن،  أي٦م:

يٙمقن  وم٢مٟمف ٓ  ومٚمؿ يتٕمدد أمه٦م. وٓ يٜم٤مؾم٥م أن ٟم٘مقل: مل يتٕمدد أمه٦م ومٚمؿ يتح٘مؼ اًمٗمس٤مد

 اؾمتدٓٓ سم٤معمٕمٚمقم قمغم اعمجٝمقل. 

ًمٙمـ مل شمبؼ اًمٜمبقة سمؾ ظمتٛم٧م، ومٚمؿ  «ًمٙم٤من صديً٘م٤م ٟمبٞم٤مًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ »ومٛمٕمٜمك ىمقًمف: 

 يٕمش سمؾ شمقوم٤مه اهلل شمٕم٤ممم.

 وإٓ ًم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ،وُم٤مت ٜمك أٟمف مل يٕمشاعمٕم ش.ًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ ًمٙم٤من صّديً٘م٤م ٟمبٞم٤ًّم»أي: 

ومرومٕمف اهلل  إذا يم٤من اسمـ يٕم٘مقب وداود قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ٟمبٞم٤م ومٝمال يٙمقن اسمـ أومْمؾ اًمرؾمؾ ٟمبٞم٤م.

شمٕم٤ممم.
(1)

 

 : ، ولي تعم اإلكس واجلنعه صذ اهلل عؾقه وسؾم قائم إىل يوم الؼقامةرش

وأُم٤م  أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أن ذقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمستٛمر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،يٕمت٘مد 

وم٘م٤مئٚمف هق حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  وي٘متؾ اخلٜمزير، ُم٤م ورد أن قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم يٙمن اًمّمٚمٞم٥م،

ـ  اهلل ًمٞمٜمو» هق اًمذي ىم٤مل: وؾمٚمؿ ٟمٗمسف، ـ  اسمـ ُمريؿ طمٙماًم قمدٓ، ومٚمٞمٙمنن  اًمّمٚمٞم٥َم، وًمٞم٘متٚم زًم

                                                 
ش ًمق قم٤مش إسمراهٞمؿ ًمٙم٤من ٟمبٞم٤م»ىم٤مل اًمٜمقوي ذم هتذيبف: وأُم٤م ُم٤م روي قمـ سمٕمض اعمت٘مدُملم طمدي٨م »( ىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري: 1)

٤م هذا، وم٘مد ومب٤مـمؾ، وضمس٤مرة قمغم اًمٙمالم سم٤معمٖمٞمب٤مت وجم٤مزوم٦م وهجقم قمغم قمٔمٞمؿ. وىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم ذم متٝمٞمده: ٓ أدري ُم

اٟمتٝمك. وهق شمٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمؾ إذ ًمٞمس ذم اًمٙمالم  .وًمد ٟمقح همػم ٟمبل، وًمق مل يٚمد إٓ ٟمبٞم٤م ًمٙم٤من يمؾ أطمد ٟمبٞم٤م ٕٟمف ُمـ وًمد ٟمقح

ُم٤م يدل قمغم أن وًمد اًمٜمبل ٟمبل سمٓمريؼ اًمٙمٚمٞم٦م، وٓ رضر ذم ختّمٞمص اًمت٘مدير واًمٗمقوٞم٦م، ُمع أٟمف ٓ يستٚمزم وىمقع اعم٘مدم ذم 

يمقٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم، ومٞم٘مرب ُمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُم٤م رواه اًم٘مْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م، ومال يٜم٤مذم 

واهلل ؾمبح٤مٟمف أقمٚمؿ سمام ش ًمق يم٤من سمٕمدي ٟمبل ًمٙم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب»٤م أمحد واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر ُمرومققمً 

ِم٤مُيٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمرسم٤مين احل٤مومظ اسمـ طمجر يم٤من وُم٤م يٙمقن، وسمام ٓ يٙمقن، وسم٠مٟمف ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن. هذا وىمد ىم٤مل ؿمٞمخ ُم

اًمٕمس٘مالين ذم اإلص٤مسم٦م: وهذا قمجٞم٥م ُمـ اًمٜمقوي، ُمع وروده قمـ صمالصم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وٓ ئمـ سم٤مًمّمح٤ميب أن هيجؿ قمغم 

ُمثؾ هذا سمٔمٜمف. ىمٚم٧م: ُمع أهنؿ مل ي٘مقًمقه ُمقىمقوم٤م، سمؾ أؾمٜمدوه ُمرومققم٤م، يمام سمٞمٜمف ظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ اًمسٞمقـمل سم٠مؾم٤مٟمٞمده ذم رؾم٤مًم٦م 

دة، ُمع أن ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم إصقل أن ُمقىمقف اًمّمح٤ميب إذا مل يتّمقر أن يٙمقن ُمـ رأي، ومٝمق ذم طمٙمؿ قمغم طم

)ُمرىم٤مة  ش.اعمرومقع، وم٢مٟمٙم٤مر اًمٜمقوي يم٤مسمـ قمبد اًمؼم ًمذًمؽ، إُم٤م ًمٕمدم اـمالقمٝمام أو ًمٕمدم فمٝمقر اًمت٠مويؾ قمٜمدمه٤م. واهلل أقمٚمؿ

)/17. وومتح اًمب٤مري7/1خلٗم٤مء ويمِمػ ا ․. واٟمٔمر:اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م، ص/11اعمٗم٤مشمٞمح 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (1)صحٞمح ُمسٚمؿ، سم٤مب ٟمزول قمٞمسی اسمـ ُمريؿ طم٤ميماًم سمنميٕم٦م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ: ش.اخلٜمـزير...

وم٢مذا ٟمزل قمٞمسك قمٚمٞمف  ٜمف أن هذا احلٙمؿ ُمستٛمر إمم ٟمزول قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم،واًم٘مّمد ُم

)اٟمٔمر: ذح  ومٝمق ُمـ ذقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ؿ آظمر ُمـ أطمٙم٤مم ذقمٜم٤م ٟمحـ،اًمسالم ٟمٗمذ طمٙم

 ، سم٤مب سمٞم٤من ٟمزول قمٞمسی سمـ ُمريؿ طم٤ميماًم(7/17اًمٜمقوي قمٚمی ُمسٚمؿ 

 ،يٜمزل قمغم قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم وطمل اًمنميٕم٦م  سمؾ وطمل اًمتٙمقيـ ٓ أهؾ اًمٕمٚمؿ:ي٘مقل 

ا زم، ٓ يدان ٕطمٍد سم٘مت٤ممهؿ، إين ىمد أظمرضم٧ُم قمب٤مدً » ٘م٤مل:ييمام  ُم٤م ؾمٞمحدث ُمـ اًمقىم٤مئع. ،أي

ْز قمب٤مدي إمم اًمٓمقر  ُيرج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ومتٕمجز قمٜمٝمؿ، :يأ (7)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: ش.وَمَحر 

 ومٜمٝمٚمٙمٝمؿ. 

 عؾقه السالم قرب الساعة:  ىسسبب كزول عق

 ُمٜمٝم٤م:  أهؾ اًمٕمٚمؿ قمدة طِمَٙمؿ ذم ٟمزول قمٞمسك ىمرب اًمس٤مقم٦م،ذيمر 

 ٝمقد أهنؿ ىمتٚمقه. يٜمزل قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم ًمرد ُمزاقمؿ اًمٞم -1

 يٜمزل إمم اًمدٟمٞم٤م ًم٘مرب أضمٚمف.  -7

-  .إٟمف دقم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمف ذم أُم٦م حمٛمد 

-  .ًمٞمٙمذب اًمٜمّم٤مرى وي١ميمد مهؿ أٟمف ًمٞمس إمه٤م  سمؾ قمبد ُمـ قمب٤مد اهلل شمٕم٤ممم 

 لة عذ استؿرار الرشيعة ادحؿدية إىل ققام الساعة: أد

 (٢٨شبأ/ ) َّ    خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ( 1)

 (٤٥٧األًبياء/ ) َّ  يك ىك مك لك اك ٱٹٱُّٱٹ( 7) 

 () (٤٥األخزاب/ ) َّمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱ 

 ()يٕمٜمل اؾمتٛمراره إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م. ورومع اًمذيمر ،(٤الرشح/ ) َّ خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ  

( )ٓ شمٜمسخ.  أن ذيٕم٦م حمٛمد صغم اهلل ٟم٤مؾمخ٦م 

 ٟمس:ختص اإل وذيٕم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٕمؿ اجلـ، وٓ

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ -1
 (اجلي) َّ  ىي مي خي حي جي ىهيه

 ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو -7



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (األخلاف) َّ يه  ىه مه جه ين

- :(٣٤األخلاف/ ) َّ ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقل اجلـ 

- :راضمع:   (٤٤اجلي/ ) َّجم يل ىل مل خل ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقل اجلـ(

وذح اًمّم٤موي قمٚمی  ./-وذح اعم٘م٤مصد  ․77وطم٤مؿمٞم٦م اًمبٞمجقري قمٚمی ضمقهرة اًمتقطمٞمد، ص ․77اًمٜمؼماس، ص

 (7-7ضمقهرة اًمتقطمٞمد، ص

 وة: أكواع ختم الـب

ي وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمتؿ اًمٜمبقة قمغم صمالصم٦م ىمسؿ اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمق

 وظمتؿ اًمٜمبقة اعمٙم٤مين، وظمتؿ اًمٜمبقة اًمزُم٤مين.  ظمتؿ اًمٜمبقة اًمذايت أو اًمرشمبل، أىمس٤مم:

 اٟمحٍمت ذم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، قةوهق أن يمامٓت اًمٜمب ،ظمتؿ اًمٜمبقة اًمرشمبل -1

وهل  يمام أن وقء اًمٜمٝم٤مر هن٤ميتف سم٤مًمِمٛمس، وهق ُمٜمبٕمٝم٤م وُمّمدره٤م، وسمف اٟمتٝم٧م اًمٙمامٓت يمٚمٝم٤م،

ومٗمل ظمتؿ اًمٜمبقة هذا ًمق  ٤م.وهل ُمّمدره وذم اًمّمحراء، ُمٜمتٝمك إوقاء ذم اًمبٞم٧م وظم٤مرضمف،

يمام  حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم إٟمبٞم٤مء، ًمٙم٤من هق ظمزيٜم٦م اًمٙمامٓت، اًمٗمرضقمغم ؾمبٞمؾ  ضم٤مء

ؾمقاء ضم٤مء ذم أوًمف أو وؾمٓمف أو آظمره يِمٙمؾ ٟم٘مٓم٦م  أن وٞمػ اًمنمف ذم جمٚمس ُمـ اعمج٤مًمس،

وٓ ي١مُمـ  ُم٤مًٟم٤مز وحمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإن يم٤من ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء ُمريمزي٦م ذم اًمّمقر يمٚمٝم٤م.

  ، وًمٙمٜمف ظم٤مشمؿ اًمٜمبقة رشمب٦م.ُمـ ادقمك اًمٜمبقة سمٕمده

أي: قمغم ؾمبٞمؾ اًمٗمرض.  «ومرو٤م» ي ذم يمالُمف يمٚمٛم٦موأـمٚمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمق

 تٕمد ضمرأة قمغم اهلل شمٕم٤ممم. ة ُمـ اًمؼميٚمقي٦م إًمٞمف رمحف اهلل ًمومٜمسب٦م إٟمٙم٤مر ظمتؿ اًمٜمبق

 بقشمف شمٕمؿ أيمٜم٤مف اًمٕم٤ممل يمٚمٝم٤م. وهق أن ٟم اًمٜمقع اًمث٤مين ظمتؿ اًمٜمبقة اعمٙم٤مين، -7

 ،زُم٤مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ؾم٤مئر  :أي اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ظمتؿ اًمٜمبقة اًمزُم٤مين

 وديٜمف ٟم٤مؾمخ ًمس٤مئر إدي٤من.  ،إٟمبٞم٤مء

قمغم أٟمقاع اًمٜمبقة، واقمؽماو٤مت اعمٕم٤مرولم  اًمٙمالمَ  ظم٤من صٗمدر وومّمؾ اًمِمٞمخ هومراز

قمب٤مرات » اًمٜمبقة واجلقاب قمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي ومٞمام ُيص ظمتؿ

يمام أؿم٤مر اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحد اعمدين اًمسٝم٤مرٟمٗمقري  .11-17)ٟمّمقص إيم٤مسمر( ص  «ايم٤مسمر

وشمٕمرف هذه  إمم ظمالص٦م شم٘مسٞمؿ ظمتؿ اًمٜمبقة. ،1حت٧م ؾم١مال رىمؿ: «اعمٝمٜمد قمغم اعمٗمٜمد» ذم يمت٤مسمف

 . «قم٘م٤مئد قمٚمامء ديقسمٜمد»اًمرؾم٤مًم٦م سمـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ة:وكتب حول موضوع ختم الـب

ويمِمػ ؿمبٝم٤مت اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م وحتريٗم٤مهت٤م يرضمع إمم  دة ُمـ إدًم٦م قمغم ظمتؿ اًمٜمبقة،ًمالؾمتزا

 اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م:

اؾمٛمف ذم اًمٕمرسمٞم٦م  ،شمٕم٤ممم ًمٚمِمٞمخ اعمٗمتل حمٛمد ؿمٗمٞمع رمحف اهلل )ظمتؿ اًمٜمبقة( ظمتؿ ٟمبقة -1

 .«هدي٦م اعمٝمديلم»
 ٜمبقة ذم يمت٤مسمف هذا. ( طمديًث٤م قمغم ظمتؿ اًم717آي٦م، و) (مجع اًمِمٞمخ اعمٗمتل حمٛمد ؿمٗمٞمع )

 . شمٕم٤ممم ف اهللقمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمِمٞمخ ؿمٛمس احلؼ إومٖم٤مٟمی رمح -7

- شمٕم٤ممم يقؾمػ اًمٚمدهٞم٤مٟمقي رمحف اهلل ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مدي٤مٟمٞم٧م )حتٗم٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م( فحتٗم . 

-ًمٕمبد اهلل ُمٕمامر.  ي٦م حمٛمدي٦م(حمٛمدی سم٤ميمٞم٧م سمؽ)ُمٓمق 

-  حمبقب أمحد.  شمرشمٞم٥م: قيت،ٞمٜمرؾم٤مًم٦م امهداي٦م( ًمٚمِمٞمخ ُمٜمٔمقرأمحد اًمِماي٧م )هدپٞمٖم٤مم 

-  صدر  يْمؿ رؾم٤مئؾ ًمٕمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،، ب٦م اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م()حم٤مؾم ىم٤مدي٤مٟمٞم٧م اطمتس٤مِب

 ُمـ جمٚمس صٞم٤مٟم٦م ظمتؿ اًمٜمبقة اًمٕم٤معمل. 

 

   7-  ،تِْليَاِء
َ
 َوإَِواُم اأْل

  

 ـى اإلمام: مع

 حب جب ٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ُم٤م يٚمبس سمف. «اًمٚمب٤مس»يمام أن  ،«ُمـ ي٘متدى سمف» ٜمك:اإلُم٤مم سمٛمٕم 
 . (٤٢٤ابللرة/ ) َّمب خب

 خص  حص مس خس حس جس ُّٱىم٤مًم٧م شمٕم٤ممم: وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمٙمت٤مب أو اًمٚمقح اعمحٗمقظ،
 (٤٢يس/ ) َّ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص

 (٧٩احلجر/ ) َّ يت ىت نت مت زت ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمٓمريؼ،

ومٜمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مم إٟمبٞم٤مء  غم اًمرئٞمس واًمزقمٞمؿ،وىمد يٓمٚمؼ قم

)ؾمٜمـ ش. إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمٜم٧ُم إُم٤مم اًمٜمبٞملم وظمٓمٞمبٝمؿ» ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٞمٛمٝمؿ،وزقم

 وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمسـ صحٞمح( ․1اًمؽمُمذي، رىمؿ

ومٙم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف  وإٟمبٞم٤مء يمٚمٝمؿ ُمت٘مقن، ،غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مم إٟمبٞم٤مءومٛمحٛمد ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٟمبٞم٤مء ذم اإلهاء ومٙم٤من إُم٤مم ؿ صغم سمس٤مئر إصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚميمام أٟمف  وؾمٚمؿ إُم٤مم اعمت٘ملم.

 إٟمبٞم٤مء. 

وىمد رأيتٜمل ذم مج٤مقم٦م ُمـ »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:   صحٞمح ُمسٚمؿ:ذم

 (17)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: ش.إٟمبٞم٤مء... ومح٤مٟم٧م اًمّمالة وم٠مِمتٝمؿ

ٝمؿ صمؿ سُمِٕم٨َم ًمف آدم ومَٛمـ دوٟمف ُمـ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمس»  دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل:وذم الم وم٠مُم 

 (7/7)دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل  ش.رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

صمؿ أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومتداومٕمقا طمتی ىمدُمقا حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف »  اعمٕمجؿ إوؾمط:وذم

 (، رىمؿ:/1)اعمٕمجؿ إوؾمط ش. وؾمٚمؿ

ُمٜمل صمؿ دظمٚم٧ُم سمٞم٧َم اعم٘مدس ومجِٛمع زم إٟمبٞم٤مُء » ذم ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل:و قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم وم٘مد 

 ( 7)ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل، رىمؿ:ش. ضمؼميؾ طمتی أِمتٝمؿ، صمؿ ُصِٕمد يب إمم اًمسامء اًمدٟمٞم٤م

 ي: تعريف ادتؼ

اًمت٘مقی ذم قمرف وُمـ ص٤من ٟمٗمسف ِم٤م يرضه ذم أظمرة،واعمت٘مل:،«شم٘مل»إشم٘مٞم٤مء مجع 

 اًمنمع قمب٤مرة قمـ يمامل اًمتقىمل قمام يرضه ذم أظمرة.

 . «اًمت٘مقی شمرُك ُم٤م طمرم اهلل، وأداء ُم٤م ومرض اهلل»: رمحف اهلل ىم٤مل قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز 

 . «اعمت٘مل ُمـ يؽمك ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذًرا ُمـ اًمقىمقع ومٞمام ومٞمف سم٠مس»وقمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م: 

 .«اًمت٘مقی هق اًمتقرع قمـ يمؾ ُم٤م ومٞمف ؿمبٝم٦م»وقمـ أيب زيد: 
 .«أهن٤م جم٤مٟمب٦م يمؾ ُم٤م يبٕمدك قمـ اهلل شمٕم٤ممم»وقمـ حمٛمد سمـ ظمٗمٞمػ: 

 )شمٗمسػم أيب اًمسٕمقد .«ت٘مقی أن ٓ يراك اهلل طمٞم٨م هن٤مك، وٓ يٗم٘مدك طمٞم٨م أُمركاًم»وىمٞمؾ: 

1/7)  

 وى ادختؾػة: مراتب التؼ

ومن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًمف  صٞم٤مٟم٦م اًمٜمٗمس ُمـ اًمنمك، :أدٟمك ُمراشمبٝم٤م -1

 .«ٓ إًمف إٓ اهلل» سمـ( ٢٦امفتح/ ) َّ  ني مي زي ٱُّشمٕم٤ممم:
وهذا هق اعمٕمٜمك  واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف، ٤مل أواُمر اهلل شمٕم٤ممم،اُمتث صم٤مين ُمراشم٥م اًمت٘مقى: -7

 اعمٕمروف ًمٚمت٘مقى. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- :سمج٤مٟم٥م اُمتث٤مل أواُمره - سف اًمٜمٗمس قمـ همػم اهلل شمٕم٤ممم صم٤مًم٨م ُمراشم٥م اًمت٘مقى

 وهق اعمٓمٚمقب ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يِمٖمؾ ىمٚمبف و قم٘مٚمف إٓ اهلل ؾمبح٤مٟمف. ومال ،-واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف

(٤٥٢آل عىران/ ) َّ يي ىي مي خيٱُّٱ
أن يٓم٤مع ومال يٕمَم، » :َّيي ىي مي خيٱُّٱبد اهلل سمـ اسمـ ُمسٕمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ىم٤مل قم

. وىم٤مل اسمـ يمثػم: وهذا إؾمٜم٤مد 177)شمٗمسػم اسمـ يمثػم، آل قمٛمران:. شوأن يذيمر ومال يٜمسك، وأن يِمٙمر ومال يٙمٗمر

 .صحٞمح ُمقىمقف(

 أهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمبع درضم٤مت ًمٚمت٘مقى:ذيمر سمٕمض 

 شم٘مقی قمـ اًمنمك واًمٙمٗمر. -1

 شم٘مقى قمـ اًمٙمب٤مئر. -7

- .شم٘مقى قمـ اًمٙمب٤مئر واًمّمٖم٤مئر 

- .شم٘مقى قمـ اعمِمتبٝم٤مت 

- .شم٘مقى قمـ اًمبدقم٤مت 

- قمـ اًمٚمذائذ، أي اعمستٚمذات. ىشم٘مق 

- .شم٘مقى قمام ؾمقى اهلل 

 ىم٤مل اسمـ اًمٗم٤مرض:  هذه اًمدرضم٦م اًمس٤مسمٕم٦م ُمـ اظمؽماقم٤مت اًمّمقومٞم٦م،و

 وًمق ظمٓمرت زم ذم ؾمقاك إرادة

 

 قمغم ظم٤مـمري ؾمٝمقا طمٙمٛم٧م سمرديت ۞

 
 (7/1. ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 117إٟمٕم٤مم: )روح اعمٕم٤مين،

 وى بغر اتباع الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم: تؼ ال

شم٘مقى وٓ  ومال سمٕم٨م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هدى ًمإلٟمس واجلـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمدون اشمب٤مقمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
(٣٤آل عىران/ ) َّ زئ رئ ّٰ

 (٣٢آل عىران/ ) َّ نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ٱُّٱ شمٕم٤ممم:وىم٤مل 

هٞمٝم٤مت أن يّمؾ أطمد إمم ُم٘م٤مم اًمٜمبقة سم٤مًمٖم٤م ُم٤م سمٚمغ ُمـ اًمت٘مقى واًمٕمب٤مدة واًمري٤مو٦م، 

 وحمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ  إُم٤مم إٟمبٞم٤مء.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  7- رْ وََشيُِّد امل ،  َشِنْْيَ

 

 دة الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم: سقا

 مك لك اك ُّٱ( ٢٨شبأ/ ) َّ  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:(1)
 (٤٥٨األعراف/ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ( ٤٥٧األًبياء/ ) َّ  يك ىك

ل ؿم٤مومِع » ذم احلدي٨م:( 7) ُل َُمـ َيٜمَِمؼُّ قمٜمف اًم٘مؼم، وأو  أٟم٤م ؾمٞم ُد ُوًْمِد آدَم يقَم اًمِ٘مٞم٤مُم٦ِم، وأو 

ع ل ُُمَِمٗم   (77)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:  ش.وأو 

 (17)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:  ش.أٟم٤م ؾَمٞم د اًمٜم ٤مس يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م» ٤مقم٦م اًمٙمؼمى: طمدي٨م اًمِمٗمذم

   عذ الرسول صذ اهلل عؾقه وسؾم: «سقدكا» قيصح إطال

قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة  «ؾمٞمدٟم٤م»قمغم أٟمف يّمح إـمالق دل احلديث٤من 

)قمٛمؾ اًمٞمقم  .«ي٤م ؾمٞمدي» ؾمٚمؿ:وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و قمٚمٞمف وذم همػمه٤م.

 وقمـ اسمـ ُمسٕمقد ذم طمدي٨م اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ،(7واًمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٜمس٤مئل، رىمؿ:

ويمذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر ذم  ،(1)اًمدقمقات اًمٙمبػم ًمٚمبٞمٝم٘مل، رىمؿ:.شاًمّٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم»

)اعمٓم٤مًم٥م . شد اعمرؾمٚملماًمّٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞم» طمدي٨م اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 (7اًمٕم٤مًمٞم٦م، رىمؿ:

إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد، وًمٕمؾ » ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلسـ ريض اهلل قمٜمف:

 (77)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.اهلل أن يّمٚمح سمف سملم ومئتلم قمٔمٞمٛمتلم ُمـ اعمسٚمٛملم

 (71ُمذي، رىمؿ:)ؾمٜمـ اًمؽمش. احلسـ واحلسلم ؾمٞمدا ؿمب٤مب أهؾ اجلٜم٦م» وىم٤مل ذم احلسٜملم:

وًمٞم٘مؾ: ؾمٞمدي »، شأـمِٕمْؿ رسم ؽ» ي٘م٤مل ذم طمؼ اعمقمم: ٓ ذم صٞمحح اًمبخ٤مري:و

 (7)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.وُمقٓي

قمغم  «ؾمٞمدٟم٤م»وردت سمٕمض إطم٤مدي٨م سمٛمٜمع اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ إـمالق و

ػمٟم٤م واسمـ قمـ أٟمس: أن رضمال ىم٤مل: ي٤م حمٛمد ي٤م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م وظم ٟمٗمسف ٕؾمب٤مب قمدة،

ؿ ٙمُ ٜم  يَ رِ جْ ستَ ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ىمقًمقا سم٘مقًمٙمؿ ٓ شمَ »ظمػمٟم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

زًمتل اًمتل ًمف، وُم٤م أطم٥م أن شمرومٕمقين ومقق ُمٜماًمِمٞم٤مـملم، أٟم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل، أٟم٤م قمبد اهلل ورؾمق

، وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمٚمی ذط ُمسٚمؿ. 17وُمسٜمد أمحد، رىمؿ: ․177)اًمسٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٜمس٤مئل، رىمؿ:ش. أٟمزًمٜمٞمٝم٤م اهلل

 ش. قمٚمٞمٙمؿ سمت٘مقايمؿ وٓ يستٝمقيٜمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: واًمٚمٗمظ ًمٚمٜمس٤مئل. وذم ُمسٜمد أمحد: 
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 (1)رىمؿ:ش. اًمسٞمد اهلل»وذم ضم٤مُمع إصقل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىم٤مل أيب: اٟمٓمٚم٘م٧م ذم وومد سمٜمل قم٤مُمر إمم وذم ؾمٜمـ أيب داود سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ُمٓمرف، ىم٤مل: 

ىمٚمٜم٤م: ش اًمسٞمد اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وم٘مٚمٜم٤م: أٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م، وم٘م٤مل: 

ىمقًمقا سم٘مقًمٙمؿ، أو سمٕمض ىمقًمٙمؿ، وٓ يستجريٜمٙمؿ »وأومْمٚمٜم٤م ومْمال وأقمٔمٛمٜم٤م ـمقٓ، وم٘م٤مل: 

 (7)رىمؿ:ش.اًمِمٞمٓم٤من

أن طم٘مٞم٘م٦م اًمس١مدد هلل، ش اًمسٞمد اهلل»د سم٘مقًمف: يري» اسمـ إصمػم ذم ذح هذا احلدي٨م:ىم٤مل 

وىمقًمف يقم ش أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم»وأن اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قمبٞمد ًمف، وإٟمام ُمٜمٕمٝمؿ أن يدقمقه ؾمٞمًدا ُمع ىمقًمف: 

يريد ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، ُمـ أضمؾ أهنؿ طمديثق قمٝمٍد ش ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿ»طمٙمؿ سمٜمل ىمرئم٦م: 

ة هل يم٠م ؾمب٤مب اًمدٟمٞم٤م، ويم٤من مهؿ رؤوؾم٤مء سم٤مإلؾمالم، ويم٤مٟمقا حيِسبقن أن اًمسٞم٤مدة سم٤مًمٜمبق 

يٕمٔم ٛمقهنؿ، ويٜم٘م٤مدون ُٕمرهؿ، ويسٛمقهنؿ اًمس٤مدات، ومٕمٚمٛمٝمؿ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، وأرؿمدهؿ إمم 

أي: ىمقًمقا سم٘مقل أهؾ ديٜمٙمؿ وُمٚم تٙمؿ، وادقمقين ٟمبٞم٤ًّم ش ىمقًمقا سم٘مقًمٙمؿ»إدب ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

ٱَّ نئ مئ ُّٱورؾمقٓ، يمام ؾمامين اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف، وم٘م٤مل: ٱ ٓ ، وَّ  مل يك ٱُّوٱ

قين ؾمٞمًدا، يمام شمسٛمقن رؤؾم٤ميمؿ وقمٔمامءيمؿ، وٓ دمٕمٚمقين ُمثٚمٝمؿ، وم٢مين ًمس٧م يم٠مطمدهؿ إذ  شمسٛمُّ

 (/11)ضم٤مُمع إصقل ش.يم٤مٟمقا يسقدوٟمٙمؿ ذم أؾمب٤مب اًمدٟمٞم٤م، وأٟم٤م أؾمقديمؿ ذم اًمٜمبقة واًمرؾم٤مًم٦م

قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اعم٤مًمؽ طم٘م٤م،  «اًمسٞمد»ؾمب٥م ُمٜمع إـمالق  :أي

ومٜمبف اًمٜمبل صغم اهلل  قمغم زقمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م. «اًمسٞمد»ويم٤من اًمٜم٤مس يٓمٚم٘مقن  هق اهلل شمٕم٤ممم. واعمٓم٤مع طم٘م٤م

سمؾ هق ؾمٞمد أظمرة سمج٤مٟم٥م ؾمٞم٤مدشمف ذم  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أٟمف ًمٞمس ؾمٞمدا ذم اًمدٟمٞم٤م ومحس٥م،

 ورؾمقٓ، واًمرؾم٤مًم٦م اًمديٜمٞم٦م هل اعم٘مّمقد إصٞمؾ.  اًمدٟمٞم٤م،

 وسؾم: يف الصالة عذ الـبي صذ اهلل عؾقه  «سقدكا» دةزيا

ٛمل ذم تىم٤مل اسمـ طمجر امهٞم، «حمٛمد»ذم إدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة اًمتل مل ي٘مؽمن سمـ «ؾمٞمدٟم٤م»دة زي٤م

  .«طمسـ أدب» :«اًم٘مقل اًمبديع»واًمسخ٤موي ذم  ،«اًمدر اعمٜمْمقد»
 .«شمٚمٞمؼ زي٤مدشمف ذم إًمٗم٤مظ اعمٜم٘مقًم٦م ٓ» :وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ذم  ٞم٦م)اًمؼميم٤مت اعمٙم.«ب٤معوشمريمف طمسـ اشم طمسـ أدب،»زي٤مدشمف  وىم٤مل قمز اًمديـ سمـ قمبد اًمسالم:

 ، ًمٚمِمٞمخ ُمقٟٓم٤م حمٛمد ُمقؾمی اًمروطم٤مين اًمب٤مزي رمحف اهلل شمٕم٤ممم(7-1اًمّّمٚمقات اًمٜمبقي٦م، ص

ٞم٦م اًمٞمقم هذه اًمزي٤مدة ؿمجرة ِمٜمققم٦م. وذه٥م اًمبٕمض إمم وضمقب زي٤مدة يٕمتؼم سمٕمض اًمسٚمٗم
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 يتٕمقده٤م.  ومٞمزيده٤م طمٞمٜم٤م، وٓ ويرى هذا اًمٕمبد اًمتقؾمط ذم ذًمؽ، ،«ؾمٞمدٟم٤م»

( )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش. أٟم٤م أيمَرُم ُوًْمِد آدَم قمغم ريب وٓ ومخرَ » حلدي٨م:ذم ا(17) 

() :ذم احلدي٨م« َٓ  وأٟم٤م طمبٞم٥م اهلل وٓ ومْخَر، وأٟم٤م طم٤مُمؾ ًمقاء احلَْٛمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ أ

ك طِمَٚمَؼ اجلٜم٦م، ومٞمٗمتح  ع يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ومخر، وأٟم٤م أوُل ُمـ حُير  ومخر، وأٟم٤م أوُل ؿم٤مومع وأول ُمِمٗم 

)ؾمٜمـ ش. هلل زم ومُٞمدظِمُٚمٜمٞمٝم٤م وُمٕمل وُم٘مراء اعم١مُمٜملم وٓ ومخر، وأٟم٤م أيمرُم إوًملم وأظمريـ وٓ ومخرا

 (1اًمؽمُمذي، رىمؿ: 

() « أقْمٓمِٞم٧ُم ضمقاُمَع اًمَٙمٚمِؿ، وُٟمٍِمُت سم٤مًمرقم٥م، وأطمٚم ٧م : ٚم٧ُم قمٚمی إٟمبٞم٤مء سمِِس٧مٍّ وُمْم 

إمم اخلٚمؼ يم٤موم ٦م، وظُمتِؿ يَب زم اًمٖمٜم٤مئُؿ، وضُمِٕمٚم٧م زم إرُض ـَمٝمقًرا وُمسجًدا، وأرؾِمٚم٧ُم 

 (7)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ:ش.اًمٜم بٞمقن

)صحٞمح  ش.وسَمٞمٜم٤َم أٟم٤م ٟم٤مئؿ ُأشمِٞم٧ُم سمِٛمٗم٤مشمٞمح ظمزائـ إرض ومُقِوٕم٧م ذم يدي  »وذم رواي٦م: 

 (7رىمؿ: . وصحٞمح ُمسٚمؿ،71اًمبخ٤مري، رىمؿ: 

( )هلل شمٕم٤ممم طمتك اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٙمؼمى: ي٠ميت اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أٟمبٞم٤مء خمتٚمٗملم ًمٞمِمٗمٕمقا إمم ا

ومٞمِمٗمع اًمٜمبل صغم  ويتقضمٝمقن إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم اًمٞم٠مس ُمٜمٝمؿ، يبدأ احلس٤مب،

، سم٤مب ذري٦م ُمـ محٚمٜم٤م ُمع 17صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:  )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:صمؿ يبدأ احلس٤مب.  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 ٟمقح...(

(اعمٕمراج ):(٤اإلرساء/ ) َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
 (يمٞمػ ومرو٧م اًمّمالة ذم اإلهاء ، سم٤مبصحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:  )ًمالؾمتزادة ُمٜمف راضمع:

(اًم٘مرآن اًمٙمريؿ)، :احلجر/ ) َّ خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم
٨٧) 

ًمٗمْمٚمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م  آي٤مت ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م وإن يم٤مٟم٧م ضمزءا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ظمص سم٤مًمذيمر

 وؿمٛمقمه٤م.

(ىمد اختذ اهلل )قمغم إٟمبٞم٤مء قمٝمدا أن يٕمٞمٜمقا اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إن أدريمقا   شمٕم٤ممم

قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل:  ٟم٘مٚمف قمدد ُمـ اعمٗمنيـ ؾم٤مق اسمـ ضمرير ذم شمٗمسػمه طمديث٤م،. قمٝمده

مل يبٕم٨م اهللُ قمز وضمؾ ٟمبًٞم٤م آدَم ومٛمـ سمٕمده إٓ أظَمَذ قمٚمٞمف اًمٕمٝمَد ذم حُمٛمد: ًمئـ سُمِٕم٨م وهق طمل »

ـ  سمف وًمٞمَٜمٍُمُ   ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٟم ف، وي٠مُُمره ومٞم٠مظمذ اًمٕمٝمَد قمغم ىمقُمف، وم٘م٤مل:ًمٞم١مُمٜمَ
 .(/7)شمٗمسػم اًمٓمؼمي اآلية. َّ ني  مي زي
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 (7/1)شمٗمسػم اسمـ يمثػم ى ٟمحقه احل٤مومظ اسمـ يمثػم قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس وهمػمه.رو

ىم٤مل  اًمدارُمل، ؾمٜمـ ومٗمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمبل إٟمبٞم٤مء وؾمٞمد اعمرؾمٚملم،( حمٛمد 17)

د سمٞمده ًمق سَمَدا ًمٙمؿ ُمقؾَمی... وًمق يم٤من طمٞم٤ًّم وأدرك »  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:صغم اهلل واًمذي ٟمٗمُس حمٛم 

 ()ؾمٜمـ اًمدارُمل، رىمؿ: ش. ٟمبقيت ٓ شم َبٕمٜمل

وأطم٤مدي٨م  ،«ؾمٞمد اعمرؾمٚملم»دة شمٓمٚمؼ قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وردت أطم٤مدي٨م قم

ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م  اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمدر سم٤مًمذيمر سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م.

 . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمبل ص  «ؾمٜمٜمف»رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم 

 قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أطم٤مدي٨م همػم اًمّمالة قمٚمٞمف، «اًمسٞمد» قورد إـمال

 ٟمسقق طمديثلم ُمٜمٝم٤م وم٘مط: 

امء وم٠موطمَل ٤م قُمِرج عمَ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ زرارة سمـ أورَم ىم٤مل (1) يب إمم اًمس 

ٚملم ... سم٠مين ؾمٞم د اعمرؾمٚملم، وإُم٤مُم اعمت٘ملم، وىم٤مئُد اًمُٖمر  اعُمَحج   (//7)إحت٤مف اخِلػَمة اعمََٝمرة  ش.إزم 

)يمٜمز اًمٕمامل،  اسمـ اًمٜمج٤مر قمـ أم يمرز.ش ٟم٤م ؾمٞم د اعمرؾمٚملم إذا سُمِٕمثقا، وؾم٤مسم٘مٝمؿ إذا وردواأ» (7)

  (77رىمؿ: 

  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٞمد إٟمبٞم٤مء ومألن يٙمقن ؾمٞمد أِمٝمؿ أومم.ل صغموم٢مذا يم٤من اًمٜمب

ـُ » ويٜمزل قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم يمقاطمد ُمـ أومراد أُمتف، ومٗمل احلدي٨م: ومٞمٙمقن قمٞمسی سم

 (7)ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، رىمؿ:  ش.ُمريؿ قمٚمٞمف اًمسالم ذم أُمتل طَمَٙمام قمدٓ وإُم٤مُم٤م ُُم٘مِسًٓم٤م

ُٕم٦م، وٓ يٙمقن ٟمزوًمف ُمـ طمٞم٨م يٙمقن قمٞمسی طم٤ميماًم ُمـ طمٙم٤مم هذه ا»وذم ومتح اعمٚمٝمؿ: 

 (.- /1دة ُمٜمف راضمع: ومت٤موى داراًمٕمٚمقم زيمري٤م ًمالؾمتزا .7/7)ومتح اعمٚمٝمؿ ش. أٟمف ٟمبل ُمست٘مؾ

ش. وم٢من اًمٜم ٤مس َيّمَٕم٘مقن، وم٠ميمقن أول ُمـ ُيِٗمٞمؼ» ومٗمل احلدي٨م: أول ُمـ حينم، (11)

 (7)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: 

ظمٓمٞمبٝمؿ إذا َووَمدوا، وأٟم٤م ُمبنمهؿ إذا أٟم٤م أول اًمٜم٤مس ظمروضًم٤م إذا سُمٕمثقا، وأٟم٤م »

 (17)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش.أيسقا

 ذ اهلل عؾقه وسؾم أفضل األكبقاء لوجوه عدة: حمؿد ص

 ىك مك لك اك ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم مجٞمٕم٤م،( 1)
 (٤٥٧األًبياء/ ) َّيك
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اؾمٛمف سم٤مؾمٛمف ؾمبح٤مٟمف   وم٘مرن (٤الرشح/ ) َّ خم حم جم ُّٱ ىم٤مل:  شمٕم٤ممم ذيمره،( رومع اهلل7)

  ومل ي٘مرن اؾمؿ ٟمبل آظمر سم٤مؾمٛمف. وهمػمه٤م، ،واًمتِمٝمد ،ذم يمٚمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة، وإذان

(ىمرن سم٤مؾم )،ىم٤مل  ٛمف اؾمؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم همػم ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 (٦٩امنصاء/ ) َّ مب زب رب يئ ُّٱ (٣٢آل عىران/ ) َّزت رت يب ىب ُّٱ شمٕم٤ممم:

 يل ىل مل خل ٱُّٱ٤مل شمٕم٤ممم:ىم ٚمٞمف وؾمٚمؿ سمبٞمٕمتف.ٕم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قميمام ىمرن سمٞم
(٤٥امفتح/ ) َّ حم جم

 وضمٕمؾ ـم٤مقم٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مقمتف. وٟم٤مؾمخٝم٤م، ٜمف آظمر إدي٤من،ضمٕمؾ دي

 (٨٥امنصاء/ ) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

و ذم . 1)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ: ش.وُم٤م ُِمـ ٟمبل يقُمئذ آدُم ومٛمـ ؾِمقاه إٓ حت٧م ًمقائل» ي:وور

 ؾمٜم٤مده قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، وهق وٕمٞمػ( إ

ىمد أقمٓمك ؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء  ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مم إٟمبٞم٤مء سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمجزات،اًمٜمب

وأُم٤م ُمٕمجزة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وهل ظم٤مص٦م سم٠مزُم٤مهنؿ، اعمٕمجزات،

 ومستب٘مك يمؾ آي٦م ُمٜمف ُمٕمجزة إمم أن شم٘مقم اًمس٤مقم٦م. 

ُم٤م ُِمـ إٟمبٞم٤مء ٟمبل  إٓ ُأقمٓمَِل ُم٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمبنم، »  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ل صغمىم٤مل اًمٜمب

)صحٞمح ش.وإّٟمام يم٤من اًمذي ُأوشمِٞم٧ُم وطمًٞم٤م أوطم٤مه اهلل إزّم، وم٠مرضمق أن أيمقن أيمثَرهؿ شم٤مسمًٕم٤م يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 (.1اًمبخ٤مري، سم٤مب يمٞمػ ٟمزل اًمقطمل، رىمؿ:

ی طمٞم٤ًّم سملم أفمٝمريمؿ، ُم٤م طمؾ  ًمف إّٓ أن ًمقيم٤من ُمقؾَم » اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وىم٤مل 

 (11)ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ:ش. َيت بٕمٜمل

 ىم٤مل شمٕم٤ممم اهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم سمبٕمث٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٕٟمف أقمز اًمرؾمؾ،دقم٤م إسمر

راضمع: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، (. ٤٢٩ابللرة/ ) َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ:قمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم أٟمف ىم٤مل

-ش اًمرؾم٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م»ورؾم٤مًم٦م ٓسمـ يمامل سم٤مؿم٤م وٛمـ رؾم٤مئٚمف اعمسامة سمـ  ./وذح اعم٘م٤مصد  ․7واًمٜمؼماس،ص .7اًمب٘مرة:

) 

  يستؾزم االكتؼا  من غره: ي عذ غره تػضقال  يصح تػضقل كب ال

ٓ يٜمبٖمل ًمٕمبد أن ي٘مقل: أٟم٤م ظمػم ُمـ  »ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  :إيراد

)صحٞمح ش.ٓ ختػموين ُِمـ سملم إٟمبٞم٤مء»وذم رواي٦م:  (1)صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ:ش. يقٟمس سمـ ُمت ی



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 إذا يم٤من اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مم إٟمبٞم٤مء؟ (اًمبخ٤مري، رىمؿ:

 ٜمف ُمـ وضمقه:اجلقاب قم

شمٗمْمٚمقين قمغم إٟمبٞم٤مء شمٗمْمٞمال يستٚمزم آٟمت٘م٤مص ُمـ  ٓ ٜمك احلدي٨م اًمس٤مسمؼ:ُمٕم (1)

 يل ىل مل ُّٱٓ ومٜمٗمس اًمٗمْمٞمٚم٦م صم٤مسم٧م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وإ همػمي ُمـ إٟمبٞم٤مء،
 (٥٥اإلرساء/ ) َّهب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ:وىم٤مل شمٕم٤ممم (٢٥٣ابللرة/ ) َّخم حم جم

وم٘م٤مل صغم اهلل  يدل ؾمٞم٤مق احلدي٨م وؾمب٤مىمف قمغم أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اظمتّمٛمقا، (7)

 ٓ شمٗمْمٚمقين شمٗمْمٞمالً ي١مّدي إمم اًمت٘م٤مشمؾ. :وم٤معمراد .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وشمٗمْمٞمؾ اعمسٚمٛملم حمٛمد صغم ٞمٝمقد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم،شمٗمْمٞمؾ اًمورسمام 

 ٤م. قمـ محٞم٦م وقمّمبٞم٦م شمٗم٤مظمر ومٙم٤من ُمذُمقُمً 

(شمٗمّْمٚمقين قمٚمی ُمقؾمی ذم ٟمٗمس اًمٜمبقة ٓ )، مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ قًمف شمٕم٤ممم:ىم ذم يمام 

 (٢٨٥ابللرة/ ) َّهئ

 (.شمٗمّْمٚمقين سمجٛمٞمع اًمقضمقه ٓ ) ن مهؿ ومْمؾ ضمزئل ىمد يٙمق وذًمؽ ٕن سمٕمض إٟمبٞم٤مء

وذح اًمٜمقوي قمٚمی ُمسٚمؿ، سم٤مب شمٗمْمٞمؾ ٟمبٞمٜم٤م صٚمی اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . 7)راضمع: شمٗمسػم اسمـ يمثػم، اًمب٘مرة: ًمٞمس ًمٖمػمهؿ.

 (/1. وقمٛمدة اًم٘م٤مري /11وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح . 1 /-قمٚمی مجٞمع اخلالئؼ 

(أو ىم٤مل ذًمؽ طملم مل يٕمٚمؿ ومْم ) .ٚمف قمغم ؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء، صمؿ قَمٚمَِٛمُف 

(أو ىم٤م ) ًوإن يم٤من أومْمٚمٝمؿ ذم اًمقاىمع.  ٤م  ٕٟمف يم٤من قمغم ذروة اًمتقاوع،ًمف شمقاوٕم 

ـا؟ لل كان جزيل  :معؾام لرسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم أو مؾؼِّ

واعمٕمٚمؿ  واًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مًمب٤م وُمتٕمٚمام، يم٤من ضمؼميؾ ُمٕمٚمام، ىمٞمؾ: :إيراد

 ظمػم ُمـ اعمتٕمٚمؿ؟ 

يم٤من  سمٜم٘مؾ اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر، اويم٤من ُم٠مُمقرً  ٜم٤م ٓ ُمٕمٚمام،يم٤من ضمؼميؾ ُمٚم٘م   :اجلواب

ىم٤مل و (الرمحي) َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱيدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اعمٕمٚمؿ،

(٤٤٣امنصاء/ ) َّخل حل جل مك  لك  ُّٱشمٕم٤ممم: 
يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مىم٦م ُمٕمجزة ًمّم٤مًمح قمٚمٞمف » :رمحف اهلل شمٕم٤ممم يقىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشم

الم، واًمٕمّم٤م ُمٕمجزة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، وإطمٞم٤مء اعمقشمك ُمٕمجزة قمٞمسك قمٚمٞمف اًمسالم سملم اًمس

وأُم٤م ُمٕمجزة ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم  وهذه اعمٕمجزات اٟمتٝم٧م سم٤مٟمتٝم٤مء أزُم٤مهنؿ، إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .«اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومخ٤مًمدة شمستٛمر إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م

ت قمقاـمػ احل٥م ذم اجلذع وٟمِم٠م حتقًم٧م قمّم٤م ُمقؾمك طمٞم٦ًم،» ي:ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٜم٤مٟمقشمق

وىمٚمام  ومٚمؿ شمّمؼم طمتك سمٙم٧م سمٙم٤مء اًمّمبل، اًمتل يم٤من يتٙمئ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،

 . «شمقضمد هذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت ذم اًمبنم

وضمرى اعم٤مء ُمـ أٟم٤مُمؾ  ومتٗمجرت ُمٜمف اًمٕمٞمقن، ؾمك قمٚمٞمف اًمسالم احلجر سمٕمّم٤مه،رضب ُمق

ويٕمز ُمثٞمؾ ضمري٤من  ُمـ همػم ُمٕمجزة، وإطمج٤مر ُيرج ُمٜمٝم٤م اعمٞم٤مه حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 اعم٤مء ُمـ إٟم٤مُمؾ. 

سك قمٚمٞمف اًمسالم يٜمٗمخ، ويم٤من حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمسح يده ومٞمزول ويم٤من قمٞم

واٟمٙمن  وأرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمبد اهلل سمـ قمتٞمؽ إمم ىمتؾ أيب راومع، اعمرض.

 يم٠مٟمف مل يِمتِؽ ىمط. ومٛمسح اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ومٕم٤مد  قمٔمؿ ؾم٤مىمف،

وٓ » وي٘مقل: ،(7)ؾمٜمـ اًمدارُمل، رىمؿ:ش.أٟم٤م ىم٤مئد اعمرؾمٚملم»  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:ويم٤من صغم

يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ؿمٙمرا هلل شمٕم٤ممم: أٟم٤م  ،٤م ًمٚمٜمٕمٛم٦ما وحتديثً ٜمك أذيمر هذه اًم٘مّم٦م ؿمٙمرً اعمٕمش ومخر

  ُمتخرج ذم داراًمٕمٚمقم /ديقسمٜمد.

 

 1-  َوََخِبيُب رَبِّ امَْعالَِىْْي . 
  

 وهق ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم.  .«قم٤مملَ » : مجعقم٤معملم

  صذ اهلل عؾقه وسؾم حبقب اهلل وخؾقؾه: رسول اهلل

 شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمف حي٥م ُمـ اشمبع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومألن اهلل أقمٚمـ

آل ) َّ زئ رئ ّٰ ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم سمٚمس٤من ٟمبٞمف: حي٥م رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومم،
(٣٤عىران/ 

   قي٦م رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمـ طمبٞم٥م اهلل وظمٚمٞمٚمف.وصٗم٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمب

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:ش. وأٟم٤م طمبٞم٥م اهلل وٓ ومخر» صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ىم٤مل 

ش. اختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال، وُمقؾَمی ٟمجٞم٤م، واختذين طمبٞمب٤م»وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم: 

 .(11بٞمٝم٘مل، رىمؿ: )ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚم



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «اختذين ظمٚمٞمال، وم٠مٟم٤م ظمٚمٞمؾ اهلل» احلدي٨م أيت: وذم

وذم رواي٦م: ش. وىمد اختذ اهلل قمز وضمؾ  ص٤مطمبٙمؿ ظمٚمٞمال»ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (7)صحٞمح ُمسٚمؿ، ش. وًمٙمـ ص٤مطمبٙمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل»

 (7)صحٞمح ُمسٚمؿ، رىمؿ: . شوم٢من اهلل شمٕم٤ممم اختذين ظمٚمٞمال يمام اختذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال»وذم رواي٦م: 

 : الػرق بنی احلبقب واخلؾقل

أن اخلٚمٞمؾ ُمـ اخلٚم٦م  -1:  واقمٚمؿ أن اًمٗمرق سملم اخلٚمٞمؾ واحلبٞم٥م» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

أي احل٤مضم٦م، وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم يم٤من اومت٘م٤مره إمم اهلل شمٕم٤ممم، ومٛمـ هذا اًمقضمف اختذه ظمٚمٞمال، 

واخلٚمٞمؾ  -7ق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حم٥م وحمبقب. واحلبٞم٥م ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ومٝم

٥م  ٓ ًمٖمرض...، وًمذا ىمٞمؾ: 
٥ّم حل٤مضمتف إمم ُمـ حيبف، واحلبٞم٥م حُمِ اخلٚمٞمؾ يٙمقن ومٕمٚمف  -حُمِ

وىمٞمؾ: اخلٚمٞمؾ ُمٖمٗمرشمف ذم طمد اًمٓمٛمع،  -سمرو٤م اهلل شمٕم٤ممم، واحلبٞم٥م يٙمقن ومٕمؾ اهلل سمرو٤مه...، 

، واحلبٞم٥م ُمٖمٗمرشمف ذم (٨٢لشعراء/ ا) َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱيمام ىم٤مل إسمراهٞمؿ: 

...، وإفمٝمر ذم (٢امفتح/ ) َّ  ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱُمرشمب٦م اًمٞم٘ملم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱآؾمتدٓل قمغم أن ُمرشمب٦م حمبقسمٞمتف ذم درضم٦م اًمٙمامل ىمقل ذي اجلالل واجلامل:
وقمٛمدة  ․عمرؾمٚملم، ومْم٤مئؾ ؾمٞمد ا177/11ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )(. ٣٤آل عىران/ ) َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 ، ىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ؾمّدوا إسمقاب(7/11اًم٘م٤مري 

ح٥م وىمٚمَبف طمتی مل يبؼ ومٞمف هل اعمحب٦م اًمتل ختٚم ٚم٧م روَح اعم اخلٚم٦م: »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: و

 (/7)ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ش.ُمقوع ًمٖمػم اعمحبقب

د طمبف عمحبقسمف، وهل وأُم٤م اخلُٚم ٦م ومتقطمٞمد اعمحب٦م، وم٤مخلٚمٞمؾ هق اًمذي شم»وىم٤مل أيًْم٤م:  قطم 

 ()روو٦م اعمحبلم، صش. رشمب٦م ٓ شم٘مبؾ اعمِم٤مريم٦م

وىمد » سمخٚمٞمؾ اهلل.ٟمبٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إمم هذه اعمٕم٤مين وصٗم٧م إطم٤مدي٨مٟمٔمرا 

ـ  ص٤مطمَبٙمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل»وذم رواي٦م: ش. اختذ اهلل قمز وضمؾ  ص٤مطمبٙمؿ ظمٚمٞمال )صحٞمح ُمسٚمؿ،  ش.وًمٙم

 (7رىمؿ: 

)صحٞمح ُمسٚمؿ، ش. ٢من اهلل شمٕم٤ممم اختذين ظمٚمٞمال يمام اختذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالوم»  طمدي٨م آظمر:وذم

 (7رىمؿ: 

ل وصٗم٧م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مخلٚم٦م وم٤معمراد سمف اعمٕمٜمك اخل٤مص وإطم٤مدي٨م اًمت



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذُت أسم٤م سمٙمر ظمٚمٞماًل » وٟمٗمل اخلٚم٦م ذم طمدي٨م: ًمٚمخٚمٞمؾ،  شًمق يمٜم٧م ُُمت خًذا ُمـ اًمٜم٤مس ظمٚمٞمال ٓخت 

 ين ىن  نن من ٱُّٱسملم إظمالء يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٤مت اخلٚم٦موإصمب سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص،
 .سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم، أي: سمٛمٕمٜمك اعمقدة واعمحب٦م( ٦٧الزخرف/ ) َّ زي ري ٰى

 «اًمدرة اًمٗمردة ذح ىمّمٞمدة اًمؼمدة»وًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم هذا اًمب٤مب راضمع إمم يمت٤مسمٜم٤م 
(1//71ذيمرٟم٤م ومٞمف قمدة ومروق سملم احلبٞم٥م )واخلٚمٞمؾ،  ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

وحت٘مٞمؼ يمٚمٛم٦م احل٥م، ويمذا حت٘مٞمؼ يمٚمٛم٦م اخلٚمٞمؾ، وُمـ هق إومْمؾ: احلبٞم٥م أو اخلٚمٞمؾ؟ ذيمرٟم٤م 

 ومٞمف هذه اعمب٤مطم٨م سم٤مًمبسط واًمتٗمّمٞمؾ.

 

  7-  ٍِ تِ َِّ ٍة َبْعَد ُنبُ َِّ ِة ُنبُ َِ ًِى .  (2)َفَغي  (1)َوُُكُّ َدْع ََ  َو
  

:اًمٖمَ   ا، ومت٤مدى ذم اًمْمالل.يدً وؾ والٓ ؿمد همٞم٤ًّم: ؿمدة اًمْمالل، وهَمِقَي )س( لُّ

(٤انلجه/) َّىل مل خلُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ؾم٘مط. :َهَقی هَيِقي ُهِقّي٤م وَهَقَي٤مًٟم٤م .٥مُّ احل هَقى:
  أطم٥م. هِقَي يمسٛمع:و

 ٓ ي:أ ش.اشم٘مقا اعمٙمسقَر  وم٢مٟمف ُي١مّدي إمم اعمٗمتقح» :ىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ سمـ قمبد اهلل

  وم٢مٟمف قم٤مىمبتف امهالك. شمٖمٚمقا ذم طم٥م اعمخٚمقق 

 وهقى اعمحبقسملم اعمج٤مزيلم، وم٢مهنؿ هيقون سمؽ. ي٤مك إ

 دة لؾفوى: معاٍن وأقسام متعد

 )ظمػما وذا(. ( احل٥م1) ف ُمٕم٤مٍن: ًم َهَقی.

 (٢٣اجلاثية/ ) َّ جم يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ؿمٝمقة اًمٜمٗمس،( 7)

 (٢٦ص/ ) َّ  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱ

 (اعمحبق )،ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ قمٚمب٦م:  ب 

 لم ُُمّمِٕمدَهقاَي ُمَع اًمريْم٥م اًمٞمامٟمِ 

 

 ضمٜمٞم٥ٌم  و ضُمثامين  سمَِٛمّٙم٦َم   ُمقصَمؼ ۞

 (1/1)ديقان احلامؾم٦م  

                                                 
. واهلل أقمٚمؿ.إصح ُم٤م أصمبتٜم٤مهوش. ويمؾ دقمقى اًمٜمبقة سمٕمده»( يمذا ذم اعمخٓمقـم٤مت، وذم أيمثر اعمٓمبققم٤مت 1)
واًمّمحٞمح ُم٤م أصمبت٤مه ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخ.ش. ومبٖمل» 1 ،7( وذم 7)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٧٧املائدة/ ) َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّٱ. ىم٤مل شمٕم٤ممم:«أهقاء» جيٛمع قمغم یهق

 اهلوى عذ كوعنی: 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: )اشمب٤مع هقى اًمٜمٗمس( مهقى اعمذُمقم،( ا1)

 (٢٣اجلاثية/ ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 وهق طم٥م اهلل ورؾمقًمف.  ٛمدوح،امهقى اعم(7) 

 ي الـبوة بعد الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم كذاب وكافر: مدع

 ومٛمـ ادقمك اًمٜمبقة سمٕمد غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم،أوم٤مد اًمٜمص اًم٘م٤مـمع سم٠من اًمٜمبی ص

 ي٘مبؾ ًمف دًمٞمؾ أو شم٠مويؾ، ٓ وادقم٤مؤه هذا ُمـ شمداقمٞم٤مت أهقائف، وأهمراوف. ف وم٘مد يمذب،ٟمبقشم

 سمؾ جي٥م ىمتٚمف ذم احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.  ًمٞمؾ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمد وٓ

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 
(٩٣األًعام/ ) َّجت هب مب خب

  شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم.أقمٚمـ اهلل

 (٤٥األخزاب/ ) َّمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ()صحٞمح اًمبخ٤مري، رىمؿ: ش.ٓ ٟمبل  سمٕمدي» :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىم٤مل رؾمقل اهلل

سمؾ ُمـ  قمك اًمٜمبقة سمٕمد حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مد أسمدى يمذسمف وضمٝمٚمف ًمٚمٜم٤مس ُمـ اد

 َّ  مث زث رث يت ىت  ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: أفمٝمره اهلل شمٕم٤ممم، يمتؿ هذه اإلرادة اًمب٤مـمٚم٦م ذم ىمٚمبف،
(٧٢ابللرة/ )

 ؾمٚمؿ،ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمقد اًمٕمٜمز اًمٜمبقةك ُمسٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب وإادقم

 :ؾمٚمؿىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و وادقمك اًمٜمبقة سمٕمدمه٤م آظمرون، وص٤مرا جلٝمٜمؿ طمٓمب٤م.

ٓ ٟمبل  ،وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم ،وإٟمف ؾمٞمٙمقن ذم أُمتل صمالصمقن يمذاسمقن يمٚمٝمؿ يزقمؿ أٟمف ٟمبل»

 (771)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، رىمؿ:.«سمٕمدي

 ،ويمقٟمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم ِم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب»ًٔمقد: ىم٤مل  اًمٕمالُم٦م  ا

)روح  اعمٕم٤مين .«تؾ إن أسوي٘م ،ومٞمٙمٗمر ُمدقمل ظمالومف ،وأمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م ،وصدقم٧م سمف اًمسٜم٦ّم

71/:إطمزاب ،7)ط:ُم١مؾمس٦م  اًمرؾم٤مًم٦م ، 

  ًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م قمغم ظمتؿ اًمٜمبقة.ؾمبؼ ذيمر إد



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  ََوََكفَِّة ال َورَىملب  ا وَُهو ، نِّ ِ

ِة اْل  َدى، َوبِانلُّوِر هلَوا (2)قِّ ل  ، بِا(1)ُعوُث إََِل ََعمَّ
يَاءِ   .(3)َوالضِّ

 ذ اهلل علوه وسلم إىل اجلن واإلىس كلهم: بعث حممد ص

 غم اهلل عؾقف وؾمؾؿ إىل اإلكس واجلـ كؾفؿ إىل يقم الؼقومي سموحلؼ واهلدى،سمعٌ حمؿد ص

 غض الـظر عـ أمتفؿ وضمقؾفؿ ومـطؼتفؿ وديـفؿ. سم

 زئ رئ  ّٰ  ُّٱوفؼ ققلف شمعوىل: اجلـ عغم اإلكس، شمعوىل ي رمحف اهللقدم اإلموم الطحوو
 (٥٦اذلاريات/ ) َّ ىئ نئ مئ

 جح مج حج مث ُّٱقول شمعوىل: وقد يرضمع ذلؽ إىل أن اجلـ ظمؾؼقا قبؾ ظمؾؼ اإلكس،
 (٢٧الجر/ ) َّ مخ  جخ مح

 :«وكوفي القری»

إٓ  «الؽوفي»شمطؾؼ  لن العرب ٓعغم كص اإلموم الطحووي سمسمـ أيب العز الشقخ ارد 

كظر، فنهنؿ قولقا: مل شمستعؿؾ كوفي ذم « كوفي»ذم ضمر  :أي، كظر فواؾمتعامهلو جمرورا فق مـصقسمي،

 ( 1/11)ذح العؼقدة الطحوويي «. كالم العرب إٓ طموٓ

 رفعو وضمرا.«كوفي» اؾمتعامل: يصح «إعراب الؼرآن»ل الديـ الدرويش فؼول ذم وأمو حم

صحح الشفوب اخلػوضمل أن يؼول ضموءت الؽوفُي، وأـمول البحٌ فقف ذم ذح الشػوء ...، و

عغم كوفي سمقً »وقول ؿمورح الؾبوب: إكف اؾمتعؿؾ جمرورا واؾمتدل لف سمؼقل عؿر سمـ اخلطوب: 

الـصى  ، وقول إسمراهقؿ الؽقراين: مـ قول مـ الـحوة: إن كوفي ٓ خترج عـ«مول اعمسؾؿني

فحؽؿف كوؿمكء عـ اؾمتؼراء كوقص، واؾمتعؿؾفو الزخمرشي جمرورة سمولؽوف ذم ظمطبي كتوسمف 

 (/)إعراب الؼرآن  «.حمقط سمؽوفي إسمقاب»فؼول:« اعمػصؾ»

اؿمتفر أكف ٓسمد مـ شمـؽػمه وكصبف عغم احلول و » :«روح اعمعوين» مي ألقد ذمقول العال

العالمي ألقد وفصؾ الؽالم عؾقف، صمؿ أؿمور إىل أكف صمؿ رده ...«.كقن ذي احلول مـ العؼالء

                                                 
ففق رؾمقل »سمعده زيودة  1. وذم  ، ، ،1 ،1 ،1 ،1 ،ؾمؼط مـ  «إىل عومي اجلـ وكوفي القرى»( ققلف 1)

. «الثؼؾني
( ذم )1 ، ، ،11 ،1 ،1 ، ، ، ، ، ،1 ، ، «وكالمهو صحقح.«اعمبعقث سموحلؼ .
( ققلف )«أصمبتـوه مـ  «وسمولـقر والضقوء ، ، ،11 ،1 ،1 ، ،.وهق ؾموقط مـ سمؼقي الـسخ .



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فوكظر كقػ اؾمتعؿؾف عؿر سمـ اخلطوب معرفي غػم » قول: يقضمد ذم كالم البؾغوء ظمالف ذلؽ،

، وقد ؾمؿعف مثؾ عيل كرم اهلل شمعوىل وضمفف ومل  ذم الػصوطمي مـصقسمي لغػم العؼالء وهق مـ هق

. واكظر شموج  ، التقسمي:)روح اعمعوين«.يؼبؾ سمعديـؽره وهق واطمد إطمديـ، فلي إكؽور واؾمتفجون 

 ك ف ف(. العروس،

 جي يه ىه مه جه ُّٱثي، قول شمعوىل:سمولبع« دیسموحلؼ واهل»لف:يتعؾؼ قق
، (٥٢الشورى/ ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱوقول شمعوىل:، (٣٣اتلوبة/ ) َّ مي خي حي

 (١١٩ابللرة/ ) َّجن مم خم  حم جم ُّٱوقول شمعوىل:

 ؾ. واحلؼ ضد البوـم هلدايي ضد الضاللي،ا

 واعمراد 
ِ
 حض  جض مص ُّٱقول شمعوىل: الؽريؿ والرشيعي اعمطفرة، الؼرآنُ  سمولـقر والضقوء

(٨اتلغابن/ ) َّحط مض خض
 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك  ُّٱوقول شمعوىل:
 (١٥٧األعراف/ ) َّين

 (١٥املائدة/ ) َّ نت  مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱىل:وقول شمعو

 لضالل والزيغ.ؿي، كذلؽ الؼرآن الؽريؿ يزيؾ اكام أن الـقر يزيؾ الظؾ

 الفرق بني النور والضواء: 

 الـقر الؼقي، والـقر أعؿ.  :( الضقوء) ( مؽمادفون.1)

(الضقوء ): ،قول شمعوىل: مل يمظمذ مـ غػمه. والـقر مو اعملظمقذ مـ غػمه ذم الظوهر  

 (٥يونس/ ) َّ مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱُّٱ

 يصح، مـ الـقر فال أطمسـ، وأمو أن الضقوء أققى -الؼقل سمولؽمادف -لوالؼقل إو

(٣٥انلور/ ) َّجب  هئ مئ خئ ُّقول شمعوىل:
 (٦٩الزمر/ ) َّ ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱوقول شمعوىل:

 : أقسام النور

 : التؼسقؿ إول

  مثؾ كقر الؼؿر والؽقاكى. مو يرى سمولعني، وهر:( الظ1)

(البوـمـ ):  .مثؾ البصػمة والعؼؾ والػراؾمي وغػمه 



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 : التؼسقؿ الثوين

وقول  (٥يونس/ ) َّ مخ جخ مح  جح مج ُّٱشؿس والؼؿر،ي: كقر ال( الدكقق1)

 (٦١الفركان/ ) َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ:شمعوىل

 ( ) :سمصوئرذوي ) (١٢الديد/ ) َّ ىم مم خم حم جم ٱُّٱقول شمعوىل:الـقر إظمروي

  (/1التؿقز 

 إىل مجوع اإلىس:  صذ اهلل علوه وسلم ة بعثتهأدل

فقام  غم اهلل عؾقف وؾمؾؿ سمعٌ إىل اإلكس كوفي،عديدة أن حمؿدا صشمذكر آيوت وأطموديٌ 

 ييل سمعض أيوت وإطموديٌ: 

 (٢٨شبأ/ ) َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱىل:قول شمعو

 (١٠٧األنبياء/ ) َّ  يك ىك مك لك اك ٱُّٱىل:وقول شمعو

 (١٥٨األعراف/ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱىل:وقول شمعو

   عومي. «الـوس» فؽؾؿي (٧٩النصاء/ ) َّ  هس مس هث هتمث مت هب  ٱُّٱىل:وقول شمعو

 (١الفركان/ ) َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱىل:وقول شمعو

ًُ ضمقامَع »وقول رؾمقل اهلل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ:  : أْعطِق ًٍّ ًُ عؾی إكبقوء سمِِس ؾ ُفضِّ

الَؽؾِؿ، وُكِِصُت سمولرعى، وأطِمؾًَّ زم الغـوئُؿ، وضُمِعؾً زم إرُض ـَمفقًرا ومسجًدا، 

ي، ًُ إىل اخلؾؼ كوفَّ  ()صحقح مسؾؿ، رقؿ: «. وظُمتِؿ يَب الـَّبققن وأرؾِمؾ

والذي كػس حمؿد سمقده ٓ يسؿع يب أطمد مـ »وقول رؾمقل اهلل صؾی اهلل عؾقف وؾمؾؿ: 

ًُ سمف إٓ كون مـ أصحوب  هذه إمي هيقديٌّ وٓ كِصاينٌّ صمؿ يؿقت ومل يمِمـ سمولذي أرؾِمؾ

 (1)صحقح مسؾؿ، رقؿ:«. الـور

 ا: وسلم إىل اجلن أيض  ي صذ اهلل علوه بعث النب

و.طمؽك العالمي اسمـ طمزم رمحف اهلل ل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ إىل اجلـ أيًض سمعٌ الـب

 (/1)الػصؾ ذم اعمؾؾ وإهقاء  .اإلمجوع عغم ذلؽ

َؾتف، وإىل أهنؿ ؾمؿعقا الؼرآن فآمـقا، قف شمشػم آيوت الؼرآن الؽريؿ،وإل  قول شمعوىل: وفصَّ

 مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٢٩األحلاف/ ) َّ ىه
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقول شمعوىل:و
 (٢ – ١اْلن/ ) َّ مي خي حي جي ىهيه

 َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ:وقول شمعوىل
 (٣١األحلاف/ )

 فؼول:  شمعوىل اجلـ واإلكس مجقعو ذم ؾمقرة الرمحـ،وظموـمى اهلل

 (٣٣الرمحن/ ) َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٱُّٱ

 (١٣الرمحن/ ) َّ حب جب هئ مئ ُّٱىل اجلـ واإلكس وقول:وكرر اخلطوب إ

ًُ أكو إىل اجلـ واإلكس»وقول رؾمقل اهلل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ:  )الســ الؽؼمی  لؾبقفؼل «. سمعث

/ )سموب أيـ مو أدركتؽ الصالة ، 

رؾمولي  ـ(ه11:م سمـ حمؿد سمـ الصديؼ الغامري رمحف اهلل )وألػ الشقخ عبد اهلل

( ذم ) «قرة العني سملدلي إرؾمول الـبل إىل الثؼؾني» وضمقزة ممتعي ذم هذا اعمقضقع ؾمامهو:

( مـ وأؾمامء ) ( دلقال عغم سمعثي حمؿد صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ إىل اجلـ،رسد فقف ) صػحي،

 .صمؿ ذكر سمعض اعمسوئؾ اخلوصي هبؿ ذم الـفويي وأطموديٌ صمالصمي مـفؿ، صحوسمي اجلـ،

 ة إىل اجلن من خصائص النبي صذ اهلل علوه وسلم: ثالبع 

ومل يبعٌ إلقفؿ  ذهى إكثر إىل أكف مل يبعٌ إىل اجلـ إٓ الرؾمقل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ،

ًُ عؾی إكبقوء »قول:  إن رؾمقل اهلل قول: عـ أيب هريرة ريض اهلل عـف، ؾموئر إكبقوء. فضؾ

ًُ إىل اخلؾؼ كوفي سمسً...  .()صحقح مسؾؿ، رقؿ: «.)إىل ققلف:( وأرؾِمؾ

ًُ إىل كؾ أمحَر وأؾمقدَ » وذم روايي: )صحقح «. كون كؾُّ كبلٍّ ُيبَعٌ إلی ققمف ظموصًي، وسُمِعث

 (1مسؾؿ، كتوب اعمسوضمد، رقؿ:

ممو فرس سمف إؾمقد وإمحر: أن إمحر هؿ  حتً هذا احلديٌ: «فتح اعمؾفؿ» ضموء ذم

  (/ب اعمسوضمد فتح اعمؾفؿ، كتو)وإؾمقد هؿ اجلـ. اإلكس،

ًُ أكو إىل اجلـ واإلكس» ذم روايي:و ، وقول /)جمؿع الزوائد  وذم إؾمـوده كالم. ،«سمعث

 اهلقثؿل: رواه البزار، وفقف مـ مل أعِرْففؿ(

 جي ٱُّٱواؾمتدلقا سمؼقلف شمعوىل: سمعثقا إىل اجلـ، أيًضو رى البعض أن غػمه مـ إكبقوءوي
و سمعٌ غم أن مقؾمك عؾقف السالم أيًض ع (٣٠األحلاف/ ) َّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ولؽـ سمعثي حمؿد صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ لؽؾ زمون ومؽون. إىل اجلـ،

والعالمي  ،«قرة العقـني سملدلي إرؾمول الـبل إىل الثؼؾني» الشقخ عبد اهلل الغامري ذم قول

والؼويض البقضووي ذم  ،«شمػسػمه»، والعالمي الؼرـمبل ذم «اخلصوئص الؽؼمى» السققـمل ذم

واسمـ  ،(١٥٨األعراف/ ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱحتً ققلف شمعوىل: «شمػسػمه»

البعثي إىل الثؼؾني مـ ظمصوئص حمؿد صغم اهلل عؾقف  :«الػتووى احلديثقي» ؿل ذم تطمجر اهلق

  وؾمؾؿ.

وعرض عؾقفؿ  ل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ اظمتص سمؿخوـمبي اجلـ مبوذة،ولعؾ الـب

 ـ اؾمتػودوا مـ غػمه مـ إكبقوء. وإٓ فنن اجل ،اإليامن واهلدايي

شمقضقحف: أن اجلـ كوكقا يستػقدون قبؾ كبقـو صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ مـ إكبقوء عؾقفؿ 

السالم، وأمو كبقـو حمؿد صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ فؽون مومقًرا سمولذهوب إىل اجلـ لؾتبؾقغ 

عديدة، كام ذكره  والتعؾقؿ، فؼد صمبً أن الـبل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ ذهى إلقفؿ ذم مقاقع

 ذاح كتى احلديٌ وهق كام ييل :

 ققؾ: إن الـبل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ اؾمتػقؾ واؾمتطػم والتؿس وكون سمؿؽي . -1

- . الثوكقي: كوكً سموجلحقن سمؿؽي 

- . الثولثي: كوكً سملعغم مؽي، وقد غوب الـبل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ فقفو ذم اجلبول 

- د.الراسمعي: كوكً سمبؼقع الَغرق 

- .اخلومسي: كوكً ظمورج اعمديـي، طمرضهو الزسمػم سمـ العقام 

- .كذا ذم مـفوج الســ، سمحٌ  السودؾمي: ذم سمعض إؾمػور، وكون معف سمالل سمـ احلورث(

 القضقء سمـبقذ التؿر(

وروى اإلموم الؽممذي واقعي طمضقر عبد اهلل سمـ مسعقد ريض اهلل عـف مع رؾمقل  

قعي اجلـ يؼقل: صغمَّ رؾمقل اهلل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ العشوء، اهلل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ ذم وا

صمؿ اكِصف، فلظمذ سمقد عبد اهلل سمـ مسعقد طمتك ظمرج سمف إىل سمطحوء مؽي، فلضمؾسف، صمؿ ظمطَّ 

َـّ ظمطَّؽ، فنكف ؾمقـتفل إلقؽ رضموٌل فال شمؽؾِّؿفؿ، فنهنؿ لـ  عؾقف ظمطًّو، صمؿ قول: ٓ شمؼمطَم

ذم ظمطل إذ  ضمولٌس  وعؾقف وؾمؾؿ طمقٌ أراد، فبقـو أكيؽؾؿقك، صمؿ مه رؾمقل اهلل صغم اهلل 

)ؾمــ الؽممذي،  .ارًش قِ أرى وٓ  ٓ أرى عقرةً  ،فؿمُ هؿ وأضمسوأؿمعورُ  طُّ كلهنؿ الزُّ  أشموين رضموٌل 

  (1رقؿ:



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 :وقول سمعض العؾامء .ؾمؾؿ إىل اجلـ لؾتبؾقغوكركو ذهوب الـبل صغم اهلل عؾقف ممو ذعؾؿ 

وأمو إكبقوء  ،ؾؿ أكف كون يعؾؿ إصقل والػر وعظمصقصقي الـبل صغم اهلل عؾقف وؾم

 السوسمؼقن فقعؾؿقهنؿ إصقل فؼط دون الػروع. واهلل أعؾؿ.

 «شمػسػمه»ولؽـ قول اإلموم الرازي ذم  ،اًل  صمـوء اهلل إىل أن ذم اجلـي رؾُم ويؿقؾ الؼويض
(/1،) فتووى السبؽل» والعالمي السبؽل ذم» (/11) :كون ذم اجلـ  وغػممهو

فنن غػم  واعؾؿ أن اجلـ سمنمؽوهنؿ آؾمتػودة مـ الرؾمقل؛ ومل يؽـ فقفؿ رؾمؾ. ـذرون،م

 اعمرئل يستػقد مـ اعمرئل. 

 َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱقول شمعوىل: مـ اجلـ رؾمؾ، :إيراد
 (١٣٠األنعام/ )

 قه:اجلقاب مـ وضم

 ين ىن ُّٱكؿ، كحق ققلف:أطمد رؾمؾ مـ جمؿقعؽؿ، أي: ﴾ أي: حس جس ﴿(1)
 مع التـصقص عؾقفام.  سمف اعمولح،اعمراد ( ٢٢ الرمحن/) َّ مه جه

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقول شمعوىل:
 هذه أيوت هل إظمرى شمدل عغم أن الرؾمؾ سمرش. ( ١١إبراهيم/ ) َّين

() ،وذم اجلـ  فؽون الرؾمؾ ذم اإلكس سمولذات، سمعٌ الرؾمؾ مـ اجلـ واإلكس كؾقفام

 ․وحتػي اعمريد، ص ․ضمع: ذح الصووي عؾی ضمقهرة التقطمقد، ص)را يتبع رؾمؾ اإلكس. رؾمقل الرؾمقل،

 (وروح اعمعوين، احلٍ: ․11وشمػسػم اسمـ كثػم، أكعوم:

 :؟آدم علوه السالمكوف كان تعلوم اجلن قبل مبعث 

وهؿ مؽؾػقن  إذا مل يؽـ ذم اجلـ رؾمقل، وكوكقا وضمدوا قبؾ آدم عؾقف السالم، :إيراد

 ؿ؟ فؽقػ كون شمعؾقؿفؿ وشمبؾقغف

أو كون يؾؼك  رسمام كوكقا يسؿعقن كالم اهلل، :-وهق جيقى عـف -قول السبؽل :اجلقاب

أو سمخؾؼ عؾؿ  ،شمؽؾقػفؿ إكام سمسامع كالم اهلل شمعوىل» يؼقل السبؽل ذم فتوواه: ذم قؾقهبؿ.

ؽي كوكقا يعؾؿقهنؿ .وحیتؿؾ أن اعمالئ (/)فتووى السبؽل «.رضوي سمام يممرون ويـفقن عـف

ويشبف سمعضفؿ سمعضف ذم كقهنؿ غػم  واجلـ مـ الـور، واعمالئؽي مـ كقر، رضوريوت الديـ،

 واهلل أعؾؿ. مرئقني.



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 هؿ أضمسوم ظمػقي كوريي هقائقي، قودرون عغم التشؽؾ سمنذن اهلل شمعوىل. :شمعريػ اجلـ

  :أقسام اجلن

 ي إىل صمالصمي أقسوم لؾجـ: يشػم احلديٌ الـبق

اجلـ » ؾبي اخلشـل ريض اهلل عـف قول: قول رؾمقل اهلل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ: عـ أيب صمع

صمالصمي أصـوف: صـػ هلؿ أضمـحي يطػمون ذم اهلقاء، وصـػ طمّقوت وكاِلٌب، وِصـػ حیِؾُّقن 

 ووافؼف الذهبل( ․، وقول احلوكؿ: صحقح اإلؾمـود1)اعمستدرك، رقؿ:  «.وَيْظَعـُقن

ذم إطموديٌ سمللػوظ خمتؾػي عـ أيب الدرداء، وأيب صمعؾبي صمي ضموء ذكر أقسوم اجلـ الثال 

؛ /1 ،1العظؿي ٕيب الشقخ  ؛/)إؾمامء والصػوت لؾبقفؼل  ريض عـفام ذم عدد مـ اعمصودر.

 (مؽويد الشقطون ٓسمـ أيب الدكقو، ص ؛/1اهلقاشمػ ٓسمـ أيب الدكقو 

 ادختلفة:  أديان اجلن

وفقفؿ فرق  فؿـفؿ: مسؾؿقن وكػور وغػمهؿ. -ن اإلكسؿمل– ػيلؾجـ أديون خمتؾ

أؾمقأ عبود اهلل  قول: مؽوكي اجلـ الرافضي فقؽؿ؟ مو ؾمللً ضمـقو: سموـمؾي. قول إعؿش:

أطمد اعمحدصمني والؼضوة اعمشوهػم  -وفقام ييل كالم العالمي سمدر الديـ ؿمبيل احلـػل الروافض.

صمـو... صمـو أسمق معوويي قول: ؾمؿعً »ف: وقول أمحد سمـ ؾمؾقامن الـجود ذم أمولق»: -ذم عِصه

ج إلقـو ضِمـّلٌّ فؼؾً لف: مو أطمى الطعوم إلقؽؿ؟ فؼول: إرزّ  قول:  ․إعؿش يؼقل: شمزوَّ

ًُ أَری الؾُّؼؿ شُمرَفع وٓ أَری أطمًدا فؼؾً: فقؽؿ ِمـ هذه إهقاء التل فقـو؟  ․فلشمقـوه سمف. فجعؾ

قول ؿمقخـو احلوفظ أسمق احلجوج اعمزي  «.قؾً: فام الرافضي مـؽؿ؟ قول: ذكو ․قول: كعؿ

 ()آكوم اعمرضمون ذم أطمؽوم اجلون، ص  «.شمغؿده اهلل سمرمحتف: هذا إؾمـود صحقح إىل إعؿش

وذم هنويتف  معزوا إىل إموزم، «شمػسػمه»ؽك احلوفظ اسمـ كثػم الـص السوسمؼ سمعقـف ذم طم

 (. /سػم اسمـ كثػم)شمػ.«إؾمـود هذه الؼصي صحقح»حلوفظ اعمزي: اققل العومل اعمحؼؼ 

 :الوهود والنصارىالروافض أسوأ من 

روي عـ الشعبل ققل ـمقيؾ،  رة هـو إىل أن أؾمقأ البرش هؿ الروافض.ودمدر اإلؿمو

القفقد والـصورى أفضؾ مـ  صمؿ قول: يشػم إىل الصػوت اعمشؽمكي سمني الروافض والقفقد،

وأفضؾ  سك عؾقف السالم،وذلؽ أن أفضؾ الـوس عـد الـصورى هؿ طمقاريق عق الروافض،



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أمو الروافض فلؾمقأ الـوس عـدهؿ  الـوس عـد القفقد هؿ أصحوب مقؾمك عؾقف السالم،

 أصحوب الـبل صغم اهلل شمعوىل. 

و عبد الرمحـ سمـ عبد اهلل احلريب... عـ مولؽ سمـ مغقل قول: قول الشعبل: يو مولؽ كأ» 

ًِ القفقُد والـصوَری عغم الّرافضي سمخصؾتني ؾ ًِ القفقُد: مـ ظمػم أهؾ مؾتؽؿ؟ ... وُفضِّ ، ؾُمَِِؾ

قولقا: أصحوب مقؾمی. وؾمِؾً الـصوری مـ ظمػم أهؾ مؾتؽؿ؟ قولقا: طمقاري عقسی. 

افِضُي: َمـ ذ أهؾ مؾتؽؿ؟ قولقا: طمقاري حمؿد. ُأِمروا سموٓؾمتغػور هلؿ  ًِ الرَّ وؾُمَِؾ

. وشمػسػم /11ذم الصقاعؼ اعمحرقي  . ومثؾف//1)ذح أصقل اعتؼود أهؾ السـي لاللؽوئل «. فَسبُّقهؿ

 (1/11ومـفوج السـي الـبقيي  .1/الؼرـمبل 

 مي اسمـ اجلقزي هذه الروايي الطقيؾي مػصؾي ذم شمليقد ققلف، ووافؼف.وؾموق العال

 (/1)اعمقضقعوت ٓسمـ اجلقزي 

 ة من اجلن: حكم األعامل الصاحل

 صمالث روايوت: هلل شمعوىلرمحف ا روي عـ اإلموم أيب طمـقػي أراء فقف:طموصؾ 

 ( الـجوة مـ الـور فؼط. ( اجلـي. )) (التققػ.1)

 وهق إصح.  فقر إئؿي وصوطمبو أيب طمـقػي: يثوسمقن عؾقفو.وقول مج

طمـقػي يؼقل سمثقاب اجلـ عغم أعامهلؿ  : كون اإلموم أسمقػقيوقول سمعض عؾامء احلـ

قول اإلموم الـسػل » ػسػم روح البقون:فػل شم وإكام شمققػ ذم كقػقي الثقاب وشمػصقؾف. الصوحلي،

: شمققػ أسمق طمـقػي ذم صمقاب اجلـ وكعقؿفؿ، وقول: ٓ اؾمتحؼوق لؾعبد عؾی اهلل، «التقسػم»ذم 

وإكام يـول سمولقعد وٓ وعد ذم طمؼ اجلـ إٓ اعمغػرة واإلضمورة، ففذا يؼطع الؼقل سمف، وأمو كعقؿ 

 اجلـي فؿقققف عؾی ققوم الدلقؾ. اكتفك. 

اعمػتل: وهبذا شمبنّي أن أسمو طمـقػي متققػ ٓ ضموزم سملكف ٓ صمقاب هلؿ، كام زعؿ قول ؾمعدي 

البقضووي، يعـل أن اعمروي عـ أيب طمـقػي أكف شمققػ ذم كقػقي صمقاهبؿ ٓ أكف قول: ٓ صمقاب 

 (/11مدارك التــزيؾ  ․وقريى مـ هذا مو ذكره الـسػل ذم شمؼسػمه خمتًِصا. /1)روح البقون  «.هلؿ

   ا ذهب إلوه اجلمهور بإجياز:ة مأدل

 (٤٦الرمحن/ ) َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ( 1)

 ( ١٣الرمحن/ ) َّ حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱو 



َ ةَ قيدالع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 اعمخوـمى هبوشمني أيتني هؿ اإلكس واجلـ كالمهو. 

()  مه جه ىنين من خن حن ٱُّٱذكر اإلكس واجلـ: ذم ؾمقرة إكعوم سمعدقول 
(١٣٢األنعام/ ) َّ جي  يه ىه

 () حض  جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱو 
 (األحلاف) َّ مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض

 هذه أيوت شمشػم إىل صمقاب اجلـ واإلكس وعؼوهبؿ. 

( )(٥٦الرمحن/ ) َّ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱو 

(أكثر الؼرآن الؽريؿ مـ القعد سمولثقاب ودظمقل اجل ) ـي عغم إعامل الصوحلي دون

 َّ مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ُّٱوىل:مـفو ققلف شمع ختصقصف سموإلكس،
(١٠٧الكهف/ )

 ()  :اخلؾؼ أرسمعي فخؾؼ ذم اجلـي كؾفؿ، وظمؾؼ ذم »عـ اسمـ عبوس ريض اهلل عـف قول

وأمو الذيـ ذم الـور  فلمو الذيـ ذم اجلـي كؾفؿ فوعمالئؽي، الـور كؾفؿ، وظمؾؼون ذم اجلـي والـور.

«. وعؾقفؿ العذاب ،جلـ واإلكس هلؿ الثقابوأمو الذيـ ذم اجلـي والـور فو كؾفؿ فولشقوـمني،

 ( /1)العظؿي ٕيب الشقخ 

والؼويض صمـوء  هذه الروايوت ؾموقفو عدد مـ العؾامء اعمحؼؼني أمثول: العالمي السققـمل،

 اهلل البوين سمتل رمحفام اهلل كؼال عـ أيب الشقخ. 

( )قول شمعوىل: الصوحلي،فقثوسمقن عغم إعامل  سقِيإذا كوكقا يعوقبقن عغم إعامل ال 

(اْلن) َّ  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خمٱُّ
 ولقس هذا مقضع سمسطف، ىل سمعض إمقر اهلومي اخلوصي سموجلـ هبذه اعمـوؾمبي،أذكو إ

 لالؾمتزادة مـ طموٓت اجلـ وأطمؽومفؿ يرضمع إىل:

الشبيل  الديـ لؾعالمي اعمحدث الؼويض سمدر «آكوم اعمرضمون ذم أطمؽوم اجلون»( 1)

ل ظمريٍ هتإرديي سمؼؾؿ اعمػتل حمؿد اعمػم وكرشت شمرمجتف إىل .ـهاعمتقرم ؾمـي احلـػل 

 .«ےك احالت وااكحمانجت » وؾمامه ذم إرديي ضمومعي دارالعؾقم /ديقسمـد،

اعمملػ مع أن الؽتوب و قد كرش سملؾمامء أظمرى، «آكوم اعمرضمون » واعؾؿ أن أصؾ الؽتوب

سمؿؼوسمؾي الؽتوب مع خمطقـمي  -أطمد عؾامء العرب–وقوم الشقخ إسمراهقؿ حمؿد اجلؿقؾ  واطمد.

وسمام أن اعمملػ حمدث  ولف شمعؾقؼوت يسػمة ذم سمعض اعمقاضع. وـمبعف، الؽتى اعمِصيي، ذم دار



َ ةَ قيدالع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  فؾؿ يُػْتف شمقصمقؼ إطموديٌ سمؿصودرهو ذم الغولى.

( )«لؾعالمي عبد الرمحـ سمـ أيب سمؽر ضمالل الديـ  «لؼط اعمرضمون ذم أظمبور اجلون

 هـ، وـمبع الؽتوب مرات عدة. 11ف اهلل اعمتقرم عوم السققـمل رمح

( )«لؾشقخ عيل سمـ إسمراهقؿ سمـ أمحد احلؾبل الشوفعل  «عؼد اعمرضمون فقام يتعؾؼ سموجلون

 . ـه11اعمتقرم 

() «عؼد فقف العالمي اسمـ كجقؿ اعمِصي رمحف اهلل سموسمو مػصال ذم  «إؿمبوه والـظوئر

 أطمؽوم اجلـ. 

(أفرد العال ) كػع اعمػتل والسوئؾ»عبد احلقل الؾؽـقي رمحف اهلل أطمؽوم اجلـ ذم مي». 

 ولف رؾموئؾ ذم أطمؽوم ظموصي سموجلـ. 

( )انجت »مـفو:  ي طمقل هذا اعمقضقع،يشمطبع الرؾموئؾ سمصقرة متقاصؾي ذم الؾغي إرد

، قومً سمـرشهو مؽتبي العؾؿ لصوطمبف: ؿمبػم طمسني اجلشتل الـظومل. « اراارا  احالتےك

إٓ أكف أكثر مـ الؼصص التورخيقي التل حتتوج إىل  مجع فقف اعمملػ مقاد ٓ سملس هبو، ٓهقر.

 التقصمقؼ. 

  صذ اهلل علوه وسلم: خصائص رسول اهلل

حتىص  ولف ظمصوئص ٓ سمف الـبل صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ سمعثتف إىل اجلـ واإلكس.ممو خيتص 

، واإلموم «السقل ذم ظمصوئص الرؾمقل غويي» فللػ اسمـ اعمؾؼـ أفرد هلو العؾامء كتبو. غػمهو،

  .«ظمصوئص اعمصطػك سمني الغؾق واجلػو» وصودق حمؿد ،«اخلصوئص الؽؼمى» السققـمل

قول رؾمقل اهلل   صغم اهلل عؾقف وؾمؾؿ ذم احلديٌ التوزم:ؾمقل اهللسمعُض ظمصوئص ر كرذُ 

ًُ ضمقامَع الَؽؾِ »صؾی اهلل عؾقف وؾمؾؿ:  : أْعطِق ًٍّ ًُ عؾی إكبقوء سمِِس ؾ ؿ، وُكِِصُت ُفضِّ

ًُ إىل اخلؾؼ  سمولرعى، وأطِمؾًَّ زم الغـوئُؿ، وضُمِعؾً زم إرُض ـَمفقًرا ومسجًدا، وأرؾِمؾ

 ()صحقح مسؾؿ، رقؿ:  «.كوفَّي، وظُمتِؿ يَب الـَّبققن

 مة ادحمدية: بعض خصائص األ

 مـفو:   شمعوىل هذه إمي سملؿمقوء فضال مـف،لؼد ظمص اهلل

 ؾ لألمؿ السوسمؼي. ومل حت أطمؾً لـو الغـوئؿ،( 1)



َ ةَ قيدالع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(، ضمعؾً إرض ) ـمفقرا إذا فؼد اعموء، قول صغم اهلل عؾقف و مسجدا، هلذه إمي

ؼي وكوكً إمؿ السوسم  ()صحقح البخوري، رقؿ:«.ضمعؾً زم إرض مسجًدا وـمفقًرا» وؾمؾؿ:

 شمصيل إٓ ذم معوسمدهو، ومل يرظمص هلو التقؿؿ.  ٓ

(عمعون أعضوء القضقء ) ؾني ِمـ آصمورالقضقءغُ » تف:سمؼمك ا حُمجَّ )صحح البخوري، «. رًّ

 (1رقؿ:

(.مخس صؾقات ) طمديٌ اعمعراج(. )ذم  

(إذان واإلقو ).مي 

( )،ومل يعطفو غػم ؾمؾقامن عؾقف السالم.  سمسؿ اهلل الرمحـ الرطمقؿ 

() واعمغػرة سمسببف.  ة،الصال التلمني رم 

(صػقف اعمصؾني كصػقف اعمالئ ) .ؽي 

فؾقس مـ  «السالم عؾقؽؿ» . )أمو «السالم عؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمركوشمف» سمـسؾقؿ ( الت11)

 ظمصوئص هذه إمي(. 

 ؾموعي اإلضموسمي يقم اجلؿعي. ( 11)

(1 ) ،أعطقً أمتل مخس ظمصول ذم رمضون مل »ؿمفر رمضون وظمصوئصف الؽثػمة

ؿ اعمالئؽي يعطفـ أمي قبؾفؿ: ظمؾقف فؿ الصوئؿ أـمقى عـد اهلل مـ ريح اعمسؽ، وشمستغػر هل

د فقف مردة الشقوـمني...،  ويزيـ هلؿ اهلل عز وضمؾ كؾ يقم ضمـتف...، طمتی يػطروا، وُيصػَّ

 (1 )مسـد أمحد، رقؿ:احلديٌ. «. ويغػر هلؿ ذم آظمر لقؾي

وإسموطمي اعمػطرات  وآؾمتعجول ذم اإلفطور، السحقر، وة عغم هذه اخلؿسي:وعال

 در وغػمهو. الثالصمي لقال إىل ـمؾقع الػجر، ولقؾي الؼ

(1آؾمؽمضموع ) وإكو إلقف راضمعقن( وفضؾف. )إكو هلل  

(1ٓ ) يث ٱُّٱقول شمعوىل: قي كوكً واضمبي عغم إمؿ قبؾفو.أطمؽوم ؿمو قفودمى عؾ 
(١٥٧األعراف/ ) َّلك  اك يق ىق يف ىف

ووصؾ  أفردت سمولذكر ذم  كتى السػمة. وة عغم ذلؽ صمؿي ظمصوئص أظمرى كثػمة،وعال

 (/11. وؾمبؾ اهلدی والرؿمود /11-اعمقاهى الؾدكقي اكظر: ) مِتني. هبو البعض إىل أكثر مـ

 أهؾ العؾؿ هذا اعمقضقع سمولتللقػ والتصـقػ. وأفرد  



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 3-  بََدا بَِل ُّ ِْ ٌِ ُم اهلِل،  ِّ  َوإِنَّ اىُْلْرآَن لََكَ َُْزََلُ لََعَ َُِبيِّ

َ
، َوأ ًلا ْٔ  (1)َنيِْفيٍَّة َك

ُّ ا كَ ٍُ وَْخياا، وََضدَّ ْ ال َن لََعَ ٰذلَِم َخلًّ ْٔ ُِ ٌِ ُم اهلِل َتَعاََل (2)ْؤ ُّ لََكَ َُّ
َ
ُِٔا أ ْيَل

َ
، َوأ

ْخئٍُق نَ (3)بِاْْلَِليَلةِ  ٍَ يَّةِ ، ىَيَْس بِ ِم اىََْبِ ُم (4)لََكَ ُّ لََكَ َُّ
َ
ًَ أ ُّ فََزَع َع ٍِ َْ َش ٍَ ، َف

 ُّ ُّ اهلُل وَََعبَ ٌَّ ُّ (5)اىْبَََشِ َفَلْد َكَفَر، َوكَْد َذ وَْعَدُه َعَذابَ
َ
، َخيُْح كَاَل (6)، َوأ

َْ كَاَل/(7)[62املدخر/] .َّّٰ ِّ ٱُّٱَتَعاََل/ ٍَ ِ وَْعَد اهلُل بَِصَلَر ل
َ
ا أ ٍَّ  ٰى ٰر ٱُّٱ ، فَيَ

َِا [62]املدخر/. َّ َّ ٍّ ٌّ ٍْ ُل  (8)َعِي ْٔ ُّ كَ ُٓ ، َوًَل يُْشِب ُل َخاِىِق اىْبَََشِ ْٔ ُّ كَ َُّ
َ
أ

 .(9)اىْبَََشِ 
 

 تعريف القرآن الكريم:

اًمؽالم اعمـزل مـ اهلل شمعومم، اعمؽتقب ذم اعمصوطمػ، اعمـؼقل قمـ اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف »

ش.وؾمؾؿ كؼاًل متقاشمًرا سمال ؿمبفي
(10)

 

   تعى::اهللالقرآن كالم 

أي:  (٦اتلٔبة/ ) َّ  جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱىمول شمعومم:

  .اًمؼرآن

                                                 
( ذم )وذم «قمغم ىمؾى كبقف» 7 . «مـ سمؼقي اًمـسخ. واعمعـك ؾمقاء.. واعمثبً «قمغم رؾمقًمف
. وٓ يرض اعمػفقم. واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ.ؾمؼط مـ  «طمؼو»( ىمقًمف 6)
( ذم )وإصح مو أصمبتـوه مـ سمؼقي اًمـسخ.«مـف سمدا سمال يمقػقي سموحلؼقؼي» 3. وذم «قمغم احلؼقؼي» 62 .
.. واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ62ؾمؼط مـ  «ًمقس سمؿخؾقق يمؽالم اًمؼميي»( ىمقًمف 3)
. واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. وٓ يرض اعمػفقم.2ؾمؼط مـ  «وقموسمف»( ىمقًمف 2)
 67، 63. وذم «وأقمد ًمف قمذاسمف» 2 ،3. وذم  ،3، 2 ،2. وؾمؼط مـ «سمسؼر»،  ،2 ،6 ،62 ،، 6( ذم 2)
. واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ.«وشمقاقمده» ، 62. وذم «قمذاسمو»
 / َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱطمقٌ ىمول ومقؿـ ىمول: » 2. وذم 6 ،62، 6ؾمؼط مـ  َّ ّٰ ِّ ُّٱطمقٌ ىمول شمعومم:»( ىمقًمف 7)

واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. واعمعـك ؾمقاء. «.َّ ّٰ ِّ ُّٱ
( ذم )6 ،2 ،   وهل زيودة طمسـي.«وأيؼـو»سمعده زيودة .
( ؾمؼط مـ )  وإطمسـ مو أصمبتـوه مـ سمؼقي اًمـسخ.«ىمقل اًمبنم»إمم ىمقًمف  «قمؾؿـو»مـ ىمقًمف .
(3)  يمشػ إرسار/66. ومـوهؾ اًمعرومون  ․72واكظر: اًمتعريػوت، ص/6.  واًمتؾقيح قمغم اًمتقضقح/32.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٥١اىفجح/ ) َّجك مق  حق مف خف ُّٱشمعومم:وىمول 

 (٥٦١اىنصاء/) َّمب  زب رب يئ ُّٱىمول شمعومم:وورد ذم اًمؼرآن أن اهلل ُيؽؾِّؿ، 

 (٥١١األعراف/ ) َّ خت  حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ:وىمول شمعومم

 (٣١١ابللرة/ ) َّين ىن من  حنخن جن يم ىم ٱُّٱشمعومم:وىمول  

 (١٨يس/ ) َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱشمعومم:وىمول 

 (٧٧آل عٍران/ ) َّ جن مم  خم حم جم هل مل خل  ُّٱشمعومم:وىمول 

اًمؽالم قمغم أكقاع: سمعضف متلًمػ مـ طمرف وصقت، وهق اًمؽالم اًمؾػظل، وسمعضف 

ومي يعؼم قمـف قموواًمؽالم اًمـػز هق إصؾ،  ًمقس مـ طمرف وصقت، وهق اًمؽالم اًمـػز.

وحلرف واًمصقت، ومـ قمـده مشؽؾي قمضقيي يموٕسمؽؿ يؽممجف سمنؿمورات، واًمطػؾ اًمـوس سم

اًمذي ٓ يستطقع أن ُيعؼمِّ قمام سمداظمؾف يؽممجف سمنؿمورات أو سمٍماخ. وموًمنمط احلؼقؼل ًمصحي 

 إـمالق اؾمؿ اعمتؽؾؿ قمغم إطمدى اًمذوات أن شمؽقن متصػي سمصػي اًمؽالم اًمـػز. 

هلل قمومل وىمودر وكحـ قموعمقن وىمودرون، اوًمؽـ يمالم اهلل ًمقس يمؽالمـو، يمام كؼقل: 

وًمؽـ قمؾؿ اهلل ًمقس يمعؾؿـو وىمدرشمف ًمقسً يمؼدرشمو، يمذًمؽ اهلل متؽؾؿ وكحـ متؽؾؿقن، 

وًمؽـ يمالم اهلل ًمقس يمؽالمـو، يمالمـو اًمـػز اًمؼوئؿ ذم ذاشمـو طمودث، ويمالم اهلل اًمـػز اًمؼوئؿ 

 .ذم ذاشمف ًمقس سمحودث

 ف أي  سقي هل اًمؽالم، وًمؽـ ٓ يشوسمف يمالمُ متصػ سمصػي كػْ  :وموهلل ؾمبحوكف متؽؾؿ، أي

ٕن طمؼقؼي اًمذات ؛  قمـد اًمبنم وٓ همػمهؿزأيُّ صػي يمالم كػ يمالم، وٓ يامصمؾ هذه اًمصػيَ 

 . وسمـوًء قمؾقفو يؽقن اهلل متؽؾاًم  وموًمؽالم صػي هلل، اإلهلقي وصػوهتو خموًمػي ًمؽؾ مو قمداهو.

قمغم سمعض مدًمقٓت يمالمف اًمـػز،  يً و ويمؾامت داًمو وطمروومً ويؿؽـ أن خيؾؼ اهلل أصقاشمً 

ىموئؿي سمذات اهلل شمعومم، يموعمذيوع )اًمراديق( إذا صدر  ًوًمؽـ هذه إصقات أو إومعول ًمقس

مـف طمرف وصقت سمؽؾامت هلو معون، ٓ يؼول: إكف متؽؾؿ، سمؾ يؼول: إكف يصدر مـف طمرف 

  ٓ  شمػصقؾ طمسـ(. قفووم /326-32ة )راضمع اًمنمح اًمؽبػم ًمؾشقخ ؾمعقد ومقدن قمغم يمالم إكسون مو.وصقت دا

يمام أن ذات اهلل شمعومم ٓ مثقؾ هلو،  أزًمقي ىموئؿي سمذاشمف ؾمبحوكف، شمعومم اهللصػي ؽالم وًموم

واهلل شمعومم  ٕن اًمؽؿ واًمؽقػ مـ ظمقاص اجلسؿ. يمقػقي هلو؛ وٓ ،يمذًمؽ صػوشمف ٓ مثقؾ هلو

  ـف.قمه مـز  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  .«سمدأ»و «سمدا» وؿمتون سملم سمؿعـك اًمظفقر، «سمدا»وهق مـ : شمـف سَمَدا»

 : «بدأ»و «بدا» بنيالفرق 

سَمَدا » :«مػردات اًمؼرآن»ىمول اًمرهمى إصػفوين ذم  فمفر مو يمون ظموومقو. سمدا: سَمْدًوا وسَمداًء:

 و، ىمول اهلل شمعومم:ـً أي: فمفر فمفقرا سمقِّ  ،ا وسَمَداءً اًمٌمء سُمُدو  

 (١٧الزمر/ ) َّ مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ

 (١٨الزمر/ ) َّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 (٥٣٥طّ/ ) َّ خئ حئ جئ ٱٱُّ

 وظمروضمف، واكتؼوًمف، وكشلشمف، وضمقد اًمٌمء مـ اًمعدم، معـوه: ْدءا، وسَمدأًة:وسَمدَأ سمَ 

 وشمؼديؿ اًمٌمء قمغم همػمه. 

 (٧الصجدة/ ) َّ خب حب جب هئ مئ ٱُّٱىمول شمعومم:

 )٣٢اىعِهبٔت/ ( َّمئ خئ حئ جئ  ٱُّٱ

 )١١ئنس/ ( َّ من  خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 )٣٩األعراف/ ( َّ حك جك مق  ُّٱ

وهذه اًمروايي مقضققمي. قمـ . ذم سمعض اًمروايوت ومقام خيص اًمؼرآن اًمؽريؿ «سمدأ»وورد 

يمؾ مو ذم اًمساموات ومو ذم إرض »أكس سمـ موًمؽ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 (6/6)اعمجروطملم ش.ومو سمقـفام ومفق خمؾقق همػم اهلل واًمؼرآن، وذًمؽ أكف مـف سمدأ وإًمقف يعقد

حمؿد سمـ حيقك سمـ رزيـ مـ » ىمول ومقف اسمـ طمبون: ه حمؿد سمـ حيقك سمـ رزيـ، إؾمـودذم

 (6/6)اعمجروطملم ش.أهؾ اعمصقصي دضمول يضع احلديٌ

اًمؼوئؾلم سمخؾؼ  أراد اعممًمػ هبذا اًمـص اًمرد قمغم اعمعتزًمي، :شمـف سَمَدا سمال يمقِػق ٍي ىمقًٓ »

سملكف ىموئؿ سمذاشمف قمالوة قمغم ظمؾؼف  اًمذيـ ىموًمقا و،وومقف رد قمغم اًمؽرامقي أيًض  اًمؼرآن وطمدوصمف،

 و،وومقف رد قمغم همالة احلـوسمؾي أيًض  ممو يستؾزم أن يؽقن اهلل شمعومم حمال ًمؾحقادث، وطمدوصمف.

 وأكف مـ ىمبؾ احلروف وإصقات.  اًمؼوئؾلم سمؼدمف،

يستؾزم ذًمؽ طمدوث  وٓ ف مـ ؿموء مـ ظمؾؼف،ع اهلل شمعومم يمالمَ ُيسؿِ  : معـوه:شمـف سَمَدا»

يستؾزم ذًمؽ  شمعومم يقم اًمؼقومي، وٓ يمام يرى اعمممـقن اهللَ ؾمامع اًمسومع طمودث، كعؿ اعمسؿقع،

أن  شمـف سَمَدا»كعؿ رؤيي اًمرائل طمودصمي. وًمقس معـك ىمقًمف : ومنكف أززم أسمدي؛ طمدوث اعمرئل،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕن شمؾػظ اًمؽالم سموحلروف  يمام كتؾػظ سمؽالمـو سملًمسـتـو؛ يمالم اهلل شمعومم فمفر سموًمتؾػظ،

 وًمقسً ذات اهلل شمعومم إزًمقي وإسمديي حمال ًمؾحقادث. دصمي،وهل طمو وإصقات،

مػردات »ىمول اًمعالمي اًمراهمى إصػفوين ذم  أي سمالطمرف وصقت. :شسمال يمقِػق يٍ »

أن يؼول ومقف: ؿمبقف وهمػم ؿمبقف، يموٕسمقض وإؾمقد،   يصحُّ يَمقَْػ: ًمػظ يسلل سمف قمام  » :«اًمؼرآن

)اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، . ش: يمقػوضمؾ   ؼول ذم اهلل قمز  أن ي ؼقؿ، وهلذا ٓ يصحُّ واًمصحقح واًمس  

 ( 73ص

ويتؽؾؿ ٓ يمؽالمـو، وكحـ كتؽؾؿ سمؤٓت واحلروف، » ىمول اإلموم أسمق طمـقػي رمحف اهلل:

)اًمػؼف إيمؼم، ص  ش.و اهلل شمعومم يتؽؾؿ سمال آًمي وٓ طمرف، واحلروف خمؾقىمي، ويمالم اهلل همػم خمؾقق

 اإلمورات( ، ط: مؽتبي اًمػرىمون،62

وسمام أن اعممًمػ رمحف اهلل قمؿؾ رؾموًمتف هذه ذم قمؼوئد أهؾ اًمسـي واجلامقمي قمغم مذهى 

 سمال يمقػ واضح ذم ضقء كص اإلموم أيب طمـقػي.  ومفذا اعمعـك ًمؼقًمف: اإلموم أيب طمـقػي،

إذا يمؾؿ أطمًدا مـ ظمؾؼف ومنكام يؽؾؿف سمؽالمف اًمؼديؿ » وىمول اعمال قمكم اًمؼوري رمحف اهلل:

ى سموحلروف واًمؽؾامت اًمداًمي قمؾقف ذم اًمؾقح اعمحػقظ سملمره، ٓ سمؽالم طمودث، ومنكام اًمذي يمت

)مـح اًمروض  ش.احلودث دٓئؾ يمالمف، وهل احلروف واًمؽؾؿي ٓ طمؼقؼي يمالمف اًمؼوئؿ سموًمذات

 ( 7إزهر، ص

 ٓيعؾؿ يمقػقي إكزال اهلل شمعومم اًمؼرآن اًمؽريؿ. :«سماليمقػقي» يؼقل اًمسؾػققن: اعمراد سمؼقًمف:

  إصقات واحلروف. يصح أن يراد سموًمؽقػقي: وٓ

أوطمك اهلل شمعومم اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم حمؿد صغم اهلل قمؾقف  أي: شوَأْكَزًَمُف قمغم كبقِّف وطمًقو»

 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱىمول شمعومم: وؾمؾؿ سمقاؾمطي ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم.
 (الشعراء) َّ يي ىي  ني مي زي

 (٣الصجدة/ ) َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱوىمول شمعومم:

 (٥٢٦اإلرساء/ ) َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱوىمول شمعومم:

 َّجي يه ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱوىمول شمعومم:
 (٥٩األُعام/ )

 (٧آل عٍران/ ) َّ زن رن مم ام  يل  ٱُّٱوىمول شمعومم:

ومحوصؾ اًمؽالم: أن اهلل شمعومم أسمدى اًمؼرآن » ىمول اًمشقخ ؾمعقد ومقدة سمعد سمحٌ ـمقيؾ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بقؾ اًمؼقل اًمدال قمغم اعمعـك، ٓ قمغم ؾمبقؾ اعمعـك ومؼط، وضمعؾف ذم اًمؾقح اعمحػقظ، صمؿ قمغم ؾم

زيؾف قمغم دومعوٍت قمغم إمم اًمسامء اًمدكقو، صمؿ أمره سمتـ أمر ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم سمنكزاًمف دومعي واطمدة

 ( /3)اًمنمح اًمؽبػم قمغم اًمعؼقدة اًمطحوويي ش. طمسى اًمقاىمعوت واحلوضمي

ىَمف اعممِمـقنَ » و وَصد  صدق أهؾ اإليامن سملن اًمؼرآن يمالم اهلل شمعومم  أي: شقمغم ذًمؽ طمؼ 

وآمـقا سملكف  و،وأكف كزل قمغم حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وطمقً  )سمال صقت وطمرف( يمقػ سمال

وؿموهد اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ كزول اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  طمؼ.

  وسمؾغقه مـ سمعدهؿ سموًمتقاشمر. يمالم اهلل شمعومم،وآمـقا سمؼؾقهبؿ سمنقمجوزه وأكف  وؾمؾؿ.

  تقسوامت الوحي:

 اًمقطمل قمغم أرسمعي أىمسوم:  :اًمتؼسقؿ إول

( ):كحق ىمقًمف شمعومم: إًمؼوء اهلل شمعومم ذم ومطرة احلققان أن يليت يمذا، الوحي الفطري 

 (٦٨انلدو/ ) َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱ

جيؿعون ىمقهتام ]كقع مـ اًمسـجوب[ (Chipmunk)و(Squirrel)إن اًمسـجوب  :يؼول

وسمؾغ قمؿؾ هذا احلققان مـ اإلشمؼون مو جيعؾ اًمـوس  ًمقستػقدا مـف ذم اًمشتوء. ذم اًمصقػ،

ومنذا ظمرج شمبلم أن ؿمدة اًمؼمد ىمد ومم  يؼدرون درضمي اًمؼمودة سموًمـظر إمم مو مجع مـ إىمقات،

  ؾمبحون اهلل! وهذا أول يقم مـ اًمرسمقع. قمفدهو.

 خيص اإلكسون؛ سمؾ يعؿ احلققاكوت.  مـ اًمقطمل ٓ وهذا اًمـقع

 أًمؼك اهلل شمعومم ذم روع اإلكسون أن يصـع اًمٌمء يمذا ويمذا، ي اإلجيىدي:( الوح6)

ٕكف  وهذا اًمقطمل حيتوج إمم اًمعؼؾ؛ وقمؾؿ اإلكسون يمقػ خيؽمع إؿمقوء اعمـوؾمبي ًمؽؾ قمفد.

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱىمول شمعومم: ويستقي ومقف اًمؽوومر واعمسؾؿ. خيص اًمبنم،
 (٣٢اإلرساء/ ) َّنئ

 وؾمبؼقكو ومقف. سمؾ اًمؽػور اًمققم أيمثر طمظو مـ اعمسؾؿلم هبذا اًمعؼؾ اعمخؽِمع،

( :الوحي العرفىين )،كحق ىمقًمف شمعومم: وهق ًمعبود اهلل اعمختصلم مـ سملم ذوي اًمعؼقل 

ومؿثال أًمؼك اهلل شمعومم أن اظمرضمقا ذم  ،(٦٩اىعِهبٔت/ ) َّ ني مي زي ري  ٰى  ٱُّٱ

وكحقهو مـ إقمامل اًمتل شممدي إمم اهلل  أو أىمقؿقا اعمدارس اًمديـقي، قة واًمتبؾقغ،ؾمبقؾ اًمدقم

 ىن من ٱُّٱومـ إمثؾي قمغم اًمقطمل اًمعروموين ىمقًمف شمعومم: أًمؼوهو اهلل شمعومم ذم اًمروع. شمعومم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٧اىلطص/ ) َّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين

 ظموص سموٕكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم. وحي النبوة:( 3)

 اًمقطمل اصطالطمو قمغم صمالصمي معوٍن: ويطؾؼ 

- .إًمؼوء اًمؽالم ذم ىمؾى اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 ًمؽالم اًمذي يؾؼی ذم ىمؾى اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ا -6

- .اًمسػورة سملم رب اًمعبود وسملم إكبقوء 

 تقسوم آخر للوحي:

 وهذا اًمتؼسقؿ ذم ضقء هذه أيي اًمؽريؿي:

 َّجي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ
 (١٥الشٔرى/ )

 ويمؾ واطمد مـفو قمغم ىمسؿلم: ذيمرت أيي اًمؽريؿي صمالصمي أىمسوم ًمؾقطمل،

() وهذا إمو ذم اًمقؼظي،  قف احلقاس يمؾفو، ويؾؼك قمغم اًمؼؾى ومؼط،: شمشؾ ومحم جم

 وإمو ذم اعمـوم.

 اًمرؤيو.  قمؾقف اًمسالم يمام أوطمل إمم أم مقؾمك. وذم اعمـوم: يمام رآى إسمراهقؿ :ذم اًمقؼظي

 قمغم ىمسؿلم: وهق وشمعؿؾ إذن، : شمشؾ ومقف اًمعلم،حن جن مم خم ( 6)

- :صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقؾي اعمعراج.يمام طمدث ًمرؾمقل اهلل يف السامء 
 يمام وىمع عمقؾمك قمغم ضمبؾ اًمطقر.  يف األرض: -6

أن يؽقن أموم اهلل شمعومم طمجوب؛ سمؾ اًمؼصد أكف همػم حن جن ممًمف: وًمقس اعمراد سمؼق

 مرئل. 

() ومتسؿع إذن وشمبٍم اًمعلم. قف احلقاس يمؾفو،: شمعؿؾ ومهن  من خن  

أن ُيَرى اًمرؾمقل ذم أصؾ صقرشمف، يمام ضموء ضمؼميؾ مرشملم ذم  وهق قمغم ىمسؿلم: إول:

  صقرشمف إصقؾي رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

رة يمام يمون ضمؼميؾ يليت اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم صق يليت ذم صقرة اًمبنم، :اًمثوين

 دطمقي اًمؽؾبل ذم اًمغوًمى. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 رى: أقوال أخ

وذيمر احلوومظ اسمـ طمجر  وسمؼقي إىمسوم شمدظمؾ ومقفو، إىمسوم اعمذيمقرة أمهفو وأسمرزهو،

 (/63ي )ومتح اًمبور ىمسام مـ اًمقطمل. (32رمحف اهلل قمـ اًمعالمي احلؾقؿل )

( ؾمبعي 6وذيمر اًمشقخ أمحد قمكم اًمسفورن ومقري ذم طموؿمقتف قمغم صحقح اًمبخوري )ص 

  .«يمون صقشمو» وهل: مجعُتفو ذم اًمؽؾؿي اًمتوًمقي اعمـوؾمبي ًمؾقطمل، ىمسوم ًمؾقطمل،أ
 يمالم ِمـ وراء احلجوب. :ك

)ومتح  أشموه إرساومقؾ صمالصمي أقمقام. روي أن اًمقطمل طملم اكؼطع، إؿمورة إمم إرساومقؾ، :أًمػ

 (6/6. دٓئؾ اًمـبقة ًمؾبقفؼل /3، و/67اًمبوري 

  قم.ف إؿمورة إمم اًمـومق كػٌ ذم روقمف. :ن

 إؿمورة إمم صؾصؾي اجلرس.  :ص

 : صقرة اعمؾؽ،ضموء اعمؾؽ قمغم أصؾ صقرشمف. صق

  : متثؾ ضمؼميؾ سمصقرة همػمه. ت

أرى أن إىمسوم » :-سمعد مو ؾموق أىمسوم اًمقطمل–حمؿد زيمريو رمحف اهلل  ىمول اًمشقخ 

 (/-3)ٓمع اًمدراري  .«وؾموئر إىمسوم داظمؾي ومقفو شمبعو أرسمعي ذم اًمقاىمع،

أرؾمؾ إمم أذف ظمؾؼف ىمقاكلم شمضبط طمقوشمف  ظموًمؼ هذا اًمؽقن وموًمؽف،اهلل شمعومم 

 صمؿ هذا اًمقطمل قمغم ىمسؿلم: وأكزل هذا اًمؼوكقن قمغم إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم وطمقو، وقمقشف،

- .وطمػظـوه متؿثال ذم اًمؼرآن  مو يؼرأ ذم اًمصؾقات. اًمقطمل اعمتؾق: همػم متؾق.-6متؾق

اًمذي معـوه مـ اهلل شمعومم، وأًمػوفمف مـ اًمـبل صغم اهلل  وأمو همػم اعمتؾق ومفق احلديٌ، اًمؽريؿ.

  قمؾقف وؾمؾؿ.

 :والكشف ،واإلهلىم ،يالفرق بني الوح

ومؼطقع و جمزوم  ل واإلهلوم واًمؽشػ أن اًمقطمل خمتص سموٕكبقوء،صمؿ اًمػرق سملم اًمقطم

وأمو اًمػرق سملم اًمؽشػ واإلهلوم ومفق أن  وهق همػم مؼطقع. وأمو اإلهلوم ومؾغػم اًمـبل، سمف.

 واًمقضمداكقوت.  واإلهلوم خيص همػم اعمخصقصوت، اًمؽشػ خيص اعمحسقؾموت،

قمؾقم »ًمؾؼويض مظفر اًمديـ أمحد اًمبؾغرامل، و «قمؾقم اًمؼرآن»دة مـف راضمع: ًمالؾمتزا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   333   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمؾشقخ  «قمؾقم اًمؼرآن»ًمصبحل صوًمح، و «قمؾقم اًمؼرآن»و ًمؾؿػتل حمؿد شمؼل اًمعثامين، «اًمؼرآن

 ؿمؿس احلؼ إومغوين.

إن كسبي اًمؼرآن إمم  اًمؼوئؾلم: ،قف رد قمغم اعمعتزًميوم :شالُم اهلل شمعومم سموحلؼقؼيَؼـقا أك ف يميوأ»

 وكحقمهو. ويؼقل أهؾ اًمسـي واجلامقمي: ،وكوىمي اهلل ،يمعبي اهلل اهلل شمعومم جموزيي وشمنميػقي، مثؾ:

  واًمؽالم صػي أزًمقي ىمديؿي هلل شمعومم. اًمؼرآن يمالم اهلل طمؼقؼي،

ؼي أن اًمؼرآن يمالم اهلل  طمؼقؼي ؾمقاء يمتى قمغم رء، أو اعمراد سموحلؼق يؼقل اًمسؾػققن:

يصح محؾ اًمؽالم قمغم  وٓ وًمقسً كسبتف إمم اهلل شمعومم جموزيي، أو شمكم وىمرئ. طمػظ ذم اًمذهـ،

 اًمؼوئؿ سموًمذات أو اًمؽالم اًمـػز. 

 القرآن الكريم خملوق أم غر خملوق؟ 
 وًمقس ىموئام سمذات اهلل شمعومم. ،: اًمؼرآن خمؾقق وطمودثيؼقل اعمعتزًمي ق.اًمؼرآن همػم خمؾق

وأمو مذهبـو ذم ذًمؽ ومفق أن اًمؼرآن يمالم اهلل شمعومم ووطمقف، وهق »ىمول قمبد اجلبور اعمعتززم: 

 (26)ذح إصقل اخلؿسي، ص․شخمؾقق حمدث

)ًمقامع  هق ىموئؿ سمذات اهلل شمعومم. وىموًمقا: قي سمخؾؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ وطمدوصمف،ويؼقل اًمؽرام

 (/7إكقار اًمبفقي 

طمتك إصقات و احلروف يمؾفو  ؾي ذم اعمشفقر قمـدهؿ: اًمؼرآن همػم خمؾقق،وىمول احلـوسم

وًمقس هذا مذهى اإلموم أمحد واعمحؼؼلم مـ  وهذا مذهى احلـوسمؾي اًمغالة ذم ذًمؽ. ىمديؿي.

  احلـوسمؾي.

واًمؽالم اًمؾػظل  واًمؽالم اًمـػز ىمديؿ، اًمؼرآن يمالم اهلل، واعموشمريديي: يؼقل إؿموقمرة

اًمؽالم اًمـػز اًمؼوئؿ سموهلل ؾمبحوكف ىمديؿ، واًمؽالم اًمؼوئؿ » ىمول اإلموم أسمق طمـقػي: طمودث.

ومو يمون  مو يمون صػي ًمؾخوًمؼ ومفق ىمديؿ، :يأ ش.سموخلؾؼ طمودث يمحدوث ذواهتؿ وصػوهتؿ

 (37)شملكقى اخلطقى، صصػي ًمؾؿخؾقق ومفق طمودث وخمؾقق.

  إصالق القرآن عذ أربعة معىٍن:

 ديي: يطؾؼ اًمؼرآن قمغم أرسمعي معوٍن: يؼقل إؿموقمرة واعموشمري 

(.قىئم بىلذات ) ومفق صػي إهلقي ىموئؿي ومنذا قمؼمكو قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمؽالم اًمـػز 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمذات اهلل. 

ٓ »ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  وهذا طمودث. ( ادكتوب بني الدفتني.6)

 (2ؿ، رىمؿ:)صحقح مسؾش. شمسوومروا سموًمؼرآن، ومنين ٓ آمـ أن يـوًمف اًمعدو

(.األلفىظ اللسىىوة ) (٧٨اإلرساء/ ) َّزئ رئ  ٱُّٱىمول اهلل شمعومم: .يو طمودصمأيًض  هوهذ 

أي: أن كجؿعف ذم ( ٥٧اىلياٌة/ ) َّ مم  خم حم جم ٱُّٱوىمول شمعومم:أي: اًمؼراءة ذم صالة اًمػجر. 

 صدرك، صمؿ شمؼرأه قمغم اًمـوس مـ همػم أن شمـسك مـف ؿمقئو.

 (/33)ومتح اًمبوري  ش.عوًمـو خمؾقىمي، وأًمػوفمـو مـ أومعوًمـوأوم»ؾمئؾ اإلموم اًمبخوري قمـف ومؼول:

سمف واعمراد  جموز. (٥٨اىلياٌة/ ) َّ هن من خن حن ُّٱسبي اًمؼراءة إمم اهلل شمعومم ذم ىمقًمف:وك

 ٕكف كزل سموًمؼرآن اًمؽريؿ سملمر اهلل شمعومم قمغم حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم؛

  طمؼقؼقي ًمزم اًمتشبقف سموعمخؾقق.إن اًمـسبي إًمقف ؾمبحوكف  ىمؾـو: وًمق

و طمودث؛ ٕن هذه إًمػوظ مل شمؽـ ذم اًمؼؾى ىمبؾ هذا أيًض و األلفىظ القلبوة. (3)

  احلػظ، ودظمؾً اًمؼؾى سمعده.

  وضمقد ذم اًمعبورة، -6   وضمقد ذم اًمؽتوسمي، - اًمقضمقد ًمف مراشمى: أهؾ اًمعؾؿ:يؼقل 

- ،ومرق سملم اًمقضمقد اًمذهـل  :أي رج.وضمقد ذم إقمقون، أي: ذم اخلو -3  وضمقد ذم اًمذهـ

 واًمقضمقد اخلورضمل.

اًمؼرآن يمالم اهلل شمعومم، ذم اعمصوطمػ مؽتقب، وذم اًمؼؾقب » ىمول اإلموم أسمقطمـقػي:

ل، وًمػظـو سموًمؼرآن  حمػقظ، وقمغم إًمسـ مؼروء، وقمؾی اًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم مـز 

، ط: مؽتبي 63)اًمػؼف إيمؼم، صش. همػم خمؾقق خمؾقق، ويمتوسمتـو ًمف خمؾقىمي، وىمراءشمـو ًمف خمؾقىمي، واًمؼرآن

 اًمػرىمون، اإلمورات(

  لة خلق القرآن:مسي

واؾمتؿرت كحق صمالصملم  ًمي ظمؾؼ اًمؼرآن ومتـي قمؿقوء قمغم قمفد ملمقن اًمرؿمقد،سمرزت مسل

وأيمثر مـ ومصؾ هذا  واكتفً قمغم قمفد اعمتقيمؾ. ؿمفرا سمعد اعمعتصؿ إمم هنويي قمفد اًمقاصمؼ.

سمؽر  ودرؾمف هق اًمؼويض اإلموم أسمق -خ يقؾمػ اًمبـقري رمحف اهلليمام يؼقل اًمشق–اعمقضقع 

وطموصؾ هذا اًمبحٌ أن آظمتالف سملم أهؾ اًمسـي واجلامقمي  .«اإلكصوف» اًمبوىمالين ذم يمتوسمف

 ىموئؿ قمغم اًمؽالم اًمـػز. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   336   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اشمػؼً » وخلص اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة اخلؾػقي اًمتورخيقي عمسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن ومؼول:

ًمـَِّحؾ قمغم أن أول مـ ىمول سمخؾؼ اًمؼرآن هق )اجلَْعد سمـ درهؿ(، صمؿ )ضمفؿ سمـ يمتى اًمتوريخ وا

ش ذح اًمسـي»صػقان(، صمؿ شمبعفام )سمنِْم سمـ هِمقوث اعمَريز(، يمام يظفر ذًمؽ مـ يمتوب 

 ٓسمـ أيب طموشمؿ اًمرازي، وهمػممهو...ش اًمرّد قمغم اجلفؿقي»ًمؾحوومظ اًمالًمؽوئل، ومـ يمتوب 

ًمظفقر ذم زمـ اإلموم أيب طمـقػي رمحف اهلل شمعومم، ومؼول وىمد فمفرْت هذه اًمػتـي سمعَض ا

 ًٓ  ، ورد  قمؾی كوذاهو، وملؾمؽتفؿ إمم طملم... ومصاًل ومقفو ىمق

وًمؽـ مع هذا مل شمـطػئ هذه اًمػتـي، وموؾمتؿّرْت شمظفر وختتػل إمم قمفد اخلؾقػي اعملمقن 

ؼوًدا، وشمبـّی اًمعبود، وملظمذت ذم قمفده ملظمذهو مـ اًمظفقر واًمتؿؽـ، واقمتؼدهو اعملمقن اقمت

اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن مؼتـًعو سمرأي اعمعتزًمي ذم هذه اعمسلًمي أشمّؿ اىمتـوع. وأظمذ يدقمق اًمعؾامء 

واًمؼضوة واعمحدصملم واًمرواة إمم اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن، ويضطفدهؿ قمغم ذًمؽ، ويمون ذًمؽ ذم 

 هـ.6اًمسـي إظمػمة مـ طمقوشمف وظمالومتف ؾمـي 

ـ، إمم قمفد اعمعتصؿ، صمؿ إمم قمفد ه6قن ؾمـي واؾمتؿرت هذه اًمػتـي مـ سمعد قمفد اعملم

، ومؾام شمقمم اعمتقيمؾ اخلالومي مل يتحّؿس ًمؾؼقل سمخؾؼ 66اًمقاصمؼ، صمؿ إمم أول قمفد اعمتقيمؾ ؾمـي

اًمؼرآن، يمام يمون قمؾقف أؾمالوُمف اخلؾػوء اًمثالصمي، سمؾ ىمد هنی قمـ اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن ذم ؾمـي 

63مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن ش. تل أىمؾؼً اًمدوًمي واًمـوس، ويمتى سمذًمؽ إمم أوموق، وموكطػلت اًمػتـي اًم(

 (-2وأصمرهو ذم صػقف اًمرواة واعمحدصملم ويمتى اجلرح واًمتعديؾ، ًمؾشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة، ص

)ظمؾؼ  اًمؼرآن(  ىمقًمف» :«إحتوف اعمريد ذح ضمقهرة اًمتقطمقد» ىمول اسمـ إمػم ذم هومش

ا  وؾمؿع يؼقل: اًمؾفؿ اىمبضـل إًمقؽ همػم وىمع ومقفو ٕهؾ اًمسـي سمالء يمبػم، ومخرج اًمبخوري ومور 

وؾمجـ قمقسك سمـ ديـور قمنميـ ؾمـي. وؾمئؾ اًمشعبل، ومؼول: أمو  .مػتقن. ومامت سمعد أرسمعي أيوم

اًمتقراة واإلكجقؾ واًمزسمقر واًمػرىمون ومفذه إرسمعي طمودصمي، وأؿمور إمم أصوسمعف، ومؽوكً ؾمبى 

ول اًمققد: ومـفؿ مـ كجوشمف، يمذا ذم اًمققد قمغم اًمؽؼمى. واؿمتفرت أيًضو قمـ اًمشوومعل. ىم

؟  دموّن، طُمؽل قمـ سمعضفؿ أكف دظمؾ قمغم أمػم يؿتحـف سمذًمؽ، ومؼول ًمألمػم: شمعز، ومؼول: مؿ 

ومؼول ًمف: موت اًمؼرآن، ومؼول: ؾمبحون اهلل يؿقت اًمؼرآن؟ ومؼول: يمؾ خمؾقق يؿقت، صمؿ ىمول: 

هذا  إذا موت اًمؼرآن ذم ؿمعبون ومبامذا يصكم اًمـوس ذم رمضون؟ ومؼول إمػم: أظمرضمقا قمـل

اعمجـقن. وذم  اًمدوًمي اًمعبوؾمقي اؿمتد إمر سمذًمؽ وقمظؿ اًمبالء. ىمقؾ: وأول مـ ىمول سمخؾؼ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمؼرآن مـ اخلؾػوء اًمعبوؾمقلم اعملمقن اًمعبود، ويمون ؿمقخف أسمق اهلذيؾ اًمعبود، إٓ أن اعملمقن 

 ذم ظمالومتف مل يدع اًمـوس سمذًمؽ سمؾ يمون يؼدم رضمال ويمظمر أظمرى إمم أن ىمقي قمزمف ذم اًمسـي

اًمتل موت ومقفو قمغم أن يدقمق اًمـوس خلؾؼ اًمؼرآن ويشدد اًمعؼقسمي قمغم مـ مل يؼؾ سمف، ومطؾى 

اإلموم أمحد ومجوقمي ومحؿؾ إًمقف أمحد، ومؾام يمون ذم سمعض اًمطريؼ موت اعملمقن وسمؼل أمحد 

مسجقًكو، وعمو طمرضت اعملمقن اًمقوموة قمفد إمم أظمقف اعمعتصؿ سموخلالومي وأوصوه أن حيؿؾ اًمـوس 

سمخؾؼ اًمؼرآن، ومؾام سمقيع اعمعتصؿ اؿمتدت اعمحـي وـمؾى اإلموم أمحد ويمون ذم ؾمجـ  قمغم اًمؼقل

اعملمقن ومحؿؾ إًمقف وامتحـف وقمؼد ًمف جمؾسو ًمؾؿـوفمرة، ويمون ومقف اًمؼويض أمحد سمـ أيب دؤاد 

وقمبد اًمرمحـ سمـ إؾمحوق وهمػممهو، ومل يزل معفؿ ذم ضمدال كحق صمالصمي أيوم، وملمر أن يرضب 

وضمقًعو طمتك همٌم قمؾقف ومحؿؾ إمم مـزًمف، ويموكً مدة مؽثف ذم اًمسجـ سموًمسقوط ومرضب رضسًمو 

صمامكقي وقمنميـ ؿمفًرا. وعمو موت اعمعتصؿ ووزم اًمقاصمؼ أفمفر مو أفمفر اعملمقن واعمعتصؿ مـ 

اعمحـي وىمول ًمإلموم أمحد: ٓ شمسويمـل ذم سمؾد أكو ومقف، ومبؼل أمحد خمتػًقو إمم أن موت اًمقاصمؼ ووزم 

وأفمفر اًمسـي وأمخد اًمبدقمي، وطمض قمغم روايي أصمور اًمـبقيي، وأمر اعمتقيمؾ، ومرومع اعمحـي 

سمنطمضور اإلموم أمحد وأقمطوه موٓ يمثػًما ومؾؿ يؼبؾف وومرىمف قمغم اعمسويملم. وأضمرى اعمتقيمؾ قمغم 

قمقول أمحد أرسمعي آٓف درهؿ ذم يمؾ ؿمفر، ومؾؿ يرض اإلموم. ويذيمر أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

اعمـوم: سمنم أمحد سموجلـي قمغم سمؾقى شمصقبف ذم ظمؾؼ اًمؼرآن، وؾمؾؿ ىمول ًمإلموم اًمشوومعل ذم 

وملرؾمؾ إًمقف يمتوسًمو سمبغداد ومؾام ىمرأه سمؽك ودومع ًمؾرؾمقل ىمؿقصف اًمذي يكم ضمسده، ويمون قمؾقف 

ىمؿقصون، ومؾام رضمع ًمؾشوومعل همسؾف وادهـ سمامئف، ورأى آظمر اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول 

قمؾقف وؾمؾؿ: ؾمقلشمقؽ مقؾمك سمـ قمؿران وموؾملًمف،  ًمف: مو ؿملن أمحد سمـ طمـبؾ؟ ومؼول صغم اهلل

ومنذا مقؾمك ومسلًمف ومؼول ًمف: سمكم ذم اًمرساء واًمرضاء ومقضمد صودىمو وملحلؼ سموًمصديؼلم. واًمظوهر 

أن اسمتالء اًمرساء اًمدكقو اًمتل قمرضفو قمؾقف اعمتقيمؾ وملسمك، واحلؽؿي ذم اإلطموًمي قمغم مقؾمك سمقون 

قؿ ومػقف مـوؾمبي ًمؾقاىمعي. ويؼول: إن اًمقاصمؼ ىمتؾ ومضؾ هذه إمي سمشفودة إكبقوء هلو، وٕكف اًمؽؾ

أمحد سمـ كٍم اخلزاقمل قمغم اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن وكصى رأؾمف إمم اعمنمق ومدار إمم اًمؼبؾي، 

وملضمؾس رضمال سمقده قمقد يمؾام دار اًمرأس إمم اًمؼبؾي أداره إمم اعمنمق. وذيمر أكف رؤي ذم اعمـوم 

إٓ أين يمـً مفؿقمو مـذ صمالث، ومؼقؾ ًمف:  ومؼقؾ ًمف: مو ومعؾ اهلل سمؽ؟ ومؼول: همػر زم ورمحـل

ومل؟ ومؼول: إن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مّر قمكّم مرشملم وملقمرض سمقضمفف اًمؽريؿ قمـل ومغؿـل 
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ذًمؽ ومؾام مر قمكم  اًمثوًمثي ىمؾً: يو رؾمقل اهلل أًمسً قمغم احلؼ وهؿ قمغم اًمبوـمؾ؟ ومؼول صغم اهلل 

ؽريؿ؟ ومؼول: طمقوء مـؽ إذ ىمتؾؽ قمؾقف وؾمؾؿ: سمغم، ىمؾً: ومام سموًمؽ شمعرض قمـل وضمفؽ اًم

 رضمؾ مـ أهؾ سمقتل. 

وذيمر اًمؽامل اًمدمػمي طمؽويي شمدل قمغم أن اًمقاصمؼ رضمع قمـ هذا آقمتؼود، وهل أن 

ؿمقًخو طمرضه ومـوفمره اسمـ أيب دؤاد وىمول ًمف: مو شمؼقل ذم اًمؼرآن؟ ومؼول اًمشقخ: اعمسلًمي زم، ىمول: 

خمؾقق، ىمول اًمشقخ: هذا رء قمؾؿف ؾمؾ، ىمول: مو شمؼقل ذم اًمؼرآن؟ ىمول اسمـ أيب دؤاد: هق 

اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأسمق سمؽر وقمؿر أم مل يعؾؿقه؟ ومؼول: مل يعؾؿقه، ومؼول اًمشقخ: 

ؾمبحون اهلل رء جيفؾف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأئؿي سمعده وشمعؾؿف أكً يو ًمؽع اسمـ ًمؽع، 

قه ومل يدقمقا اًمـوس إًمقف ومخجؾ، صمؿ ىمول: أىمؾـل واعمسلًمي سمحوهلو، ىمول: ىمد ومعؾً، ىمول: قمؾؿ

وٓ أفمفروه هلؿ، ومؼول ًمف: أٓ وؾمعؽ ووؾمعـو مو وؾمعفؿ مـ اًمسؽقت، ومؾام ؾمؿع ذًمؽ 

اًمقاصمؼ دظمؾ اخلؾقة واؾمتؾؼك قمغم ىمػوه وضمعؾ يؽرر اإلًمزاملم اًمؾذيـ ذيمرمهو اًمشقخ. وُيروى 

ن يطؾؼ أكف ضمعؾ صمقسمف ذم ومقف مـ اًمضحؽ قمغم اسمـ أيب دؤاد وؾمؼط مـ قمقـف، صمؿ أمر احلوضمى أ

)طموؿمقي اسمـ إمػم حمؿد سمـ حمؿد إزهري  ش.اًمؽؼمى رسمع مئي ديـور. يمذا ذم اًمققد قمغماًمشقخ ويعطقف أ

 (-2هـ( قمغم إحتوف اعمريد ذح ضمقهرة اًمتقطمقد، ص66)م:

صمؿ واومؼ اعمتقيمؾ  ومل يعؾـف، شمدل هذه اًمؼصي قمغم أن اًمقاصمؼ شموب مـ كظريي ظمؾؼ اًمؼرآن،

  ي قمغم رؤوس إؿمفود.أهؾ اًمسـي واجلامقم

ومدرؾمفو اإلموم  درس همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن مـ ؿمتك كقاطمقفو،

وشمـووهلو اًمشقخ شموج اًمديـ اًمسبؽل مـ اًمـوطمقي اًمتورخيقي، وأسمرز  اًمبقفؼل مـ كوطمقي اًمعؼقدة،

  اًمشقخ أمحد أملم اًمـوطمقي اًمسقوؾمقي هلو.

وىمد حتّدث )أمحد » :«مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن» ىمول اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة ذم هومش

قمـ هذه اعمِحـي مـ اًمـوطمقي اًمسقوؾمقي وآصمورهو. وحتدث اإلموم ش ضحی اإلؾمالم»أملم( ذم 

ًٓ ذم  اًمِػَصؾ ذم »واؾمتقرم اسمـ طمزم ذم . 6-63صش إؾمامء واًمصػوت»اًمبقفؼل مطق 

ومو يسقغ ومقفو أن يؼول اًمؽالَم قمؾی ذح هذه اعمسلًمي  -2/3ش اعمؾؾ وإهقاء واًمـَِحؾ

ومقف: خمؾقق، ومو ٓ يسقغ، سملكوة وهدوء. وقمَرضفو مـ اًمـوطمقي اًمتورخيقي اًمتوُج اًمسبؽل ذم 

)طموؿمقي مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن وأصمرهو ذم صػقف  ش.، ومُعد إًمقفؿ إذا ؿمئ/632-67ًش ـمبؼوت اًمشوومعقي»

 (-اًمرواة واعمحدصملم ويمتى اجلرح واًمتعديؾ، ص
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يمالم اهلل أززم؛ ٕن اهلل شمعومم متؽؾؿ مـ إزل، وصػي  امقمي:يؼقل أهؾ اًمسـي واجل 

 ٕن احلروف وإصقات خمؾقىمي وطمودصمي. اًمؽالم إزًمقي هذه ظموًمقي مـ اًمؾػظ واًمصقت؛

  وصػي اًمؽالم هذه ىموئؿي سمذات اهلل شمعومم ؿملن همػمهو مـ صػوشمف شمعومم.

 ؼط، وطمٍموا اًمؽالم ومقف.وأصمبتقا اًمؽالم اًمؾػظل وم وأكؽرت اعمعتزًمي اًمؽالم اًمـػز، 

، إٓ أن اعمذهبلم اشمػؼو قمغم  قمدم اقمتبور اًمؽالم اًمؾػظل صػًي هلل (26-2)ذح إصقل اخلؿسي، ص

سمخالف اًمؽرامقي واحلشقيي واًمسوعمقي اًمؼوئؾي سملن اًمؽالم اعمريمى مـ احلروف  شمعومم،

 (3)ذح اًمعؼوئد اًمـسػقي، صوإصقات هل صػي اهلل شمعومم.

 واًمعالمي اًمبقويض ذم ،«ذح أصقل اًمبزدوي » قمبد اًمعزيز اًمبخوري ذم طمؽك اًمشقخ

شمػؼو قمغم أن مـ ىمول سملن يمالم اأن أسمو  طمـقػي وأسمو يقؾمػ سمعد مـوفمرة ـمقيؾي  «إؿمورات اعمرام»

  اهلل خمؾقق ومؼد يمػر.

)ومؿـ ىمول سملن يمالم اهلل( اًمؼوئؿ سمف )خمؾقٌق( مقضمد » وومقام يكم كص اًمعالمي اًمبقويض:

عدم...)ومفق يموومر سموهلل اًمعظقؿ( ومػرع قمؾی يمقكف صػتف قمؾی اًمتحؼقؼ احلؽؿ سمؽػر مـ سمعد اًم

ىمول سملن يمالمف اًمؼوئؿ سمف حمدث خمؾقق، يمام أؿمور إًمقف سمعـقان يمالم اهلل، وّسح سمذًمؽ صوطمى 

اًمؽشػ واًمتؼرير وصوطمى اعمؼوصد، وقمؾقف محؾ ىمقل أيب يقؾمػ: كوفمرت أسمو طمـقػي ذم ظمؾؼ 

ل ورأيف أن مـ ىمول سمخؾؼ اًمؼرآن ومفق يموومر، يمام ذم ذح يػؼ رأاًمؼرآن ؾمتي أؿمفر، وموشم

 اًمبزدوي. 

وًمعؾ امتداد اعمـوفمرة ًمقتضح يمقن اًمؼقل سمخؾؼف إكؽوًرا عمو هق مـ اًمرضوريوت اًمديـقي، 

وهق شمـزاهف شمعومم قمـ اًمـؼوئص؛ ٕن اإليمػور إكام هق ذم اًمرضوريوت، يمام أؿمور إًمقف اإلموم ذم 

 (72)إؿمورات اعمرام، ص ش.يمام مر مقاضع، واظمتوره اجلؿفقر

ىمول حمؿد سمـ إؾمحوق: ؾملًمً أسمو » وطمؽك اإلموم اًمبقفؼل مـ ـمريؼ حمؿد سمـ إؾمحوق:

ًُ أيمون أسمق طمـقػي يؼقل اًمؼرآن خمؾقق؟ ىمول: معوذ اهلل، وٓ أكو أىمقًمف. ومؼؾً: أيمون  يقؾمػ ومؼؾ

رواة إؾمـوده يمؾفؿ »بقفؼل: ىمول اإلموم اًمش.يری رأي ضمفؿ؟ ومؼول: معوذ اهلل، وٓ أكو أىمقًمف

  .«صمؼوت
ىمول أسمق يقؾمػ » ومؼول: وحيؽل اإلموم اًمبقفؼل سمنؾمـود آظمر قمـ اإلموم أيب يقؾمػ،

اًمؼويض: يمؾؿً أسمو طمـقػي ؾمـي ضمرداء ذم أن اًمؼرآن خمؾقق أم ٓ؟ وموشمػؼ رأيف ورأيل قمؾی أن 
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ة هذا يمؾفؿ ىمول أسمق قمبد اهلل: روا» قفؼل:ىمول اإلموم اًمب ش.اًمؼرآن خمؾقق، ومفق يموومر :مـ ىمول

 ش.صمؼوت

 ىمول أسمق سمؽر اعمروذي:» ؽك اخلطقى اًمبغدادي مـ ـمريؼ أيب سمؽر اعمروزي:ويمذًمؽ طم

 ش.ؾمؿعً أسمو قمبد اهلل أمحد سمـ طمـبؾ مل يصح قمـدكو أن أسمو طمـقػي يمون يؼقل اًمؼرآن خمؾقق

ىمول أسمق ؾمؾقامن اجلقزضموين ومعؾی سمـ  وروى اخلطقى اًمبغدادي سمنؾمـود آظمر ومؼول:

: مو شمؽؾؿ أسمق طمـقػي وٓ أسمق يقؾمػ وٓ زومر وٓ حمؿد وٓ أطمد مـ أصحوهبؿ مـصقر اًمرازي

ذم اًمؼرآن، وإكام شمؽؾؿ ذم اًمؼرآن سمنم اعمريز واسمـ أيب ُدَؤاد، ومفمٓء ؿموكقا أصحوب أيب 

مم ًمتقضقح مو كِسى إ 3، صشآظمتالف ذم اًمؾػظ»واكظر: طموؿمقي اًمعالمي اًمؽقصمري قمؾی  .2/22)شموريخ سمغداد ش. طمـقػي

 إكف اؾمتتقى( :، ًمتقضقح مو ىمقؾ72-76اإلموم أيب طمـقػي. واكظر أيًضو: مـوىمى أيب طمـقػي ًمؾؿقومؼ اعمؽل، ص

ذح اعمؼوصد، وذح اًمعؼوئد ًمؾعالمي  ًمالؾمتزادة مـ ذح هذه اعمسلًمي راضمع:و

 «روح اعمعوين»ومو ىموًمف اًمعالمي أًمقد ذم مؼدمي  وطمقاؿمقف. وذح اًمعضدي، اًمتػتوزاين،
 ػويي وؿمػوء.ومقف يم

وهلذا ىموًمقا طملم ذيمر  أن اًمؽالم اًمـػز ىمديؿ، واًمؽالم اًمؾػظل طمودث، طموصؾ اًمؼقل

 . «اًمؼرآن همػم خمؾقق» ، ومل يؼقًمقا:«اًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق» هذه اعمسلًمي:
 األدلة عذ أن كالم اهلل تعى: قديم غر خملوق: 

 َّ  هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّ:الدلول األول
أو  .و ىمديؿيومؽوكً صػوشمف أيًض  ػي هلل شمعومم، وذات اهلل ىمديؿي،ومنذا يمون اًمؽالم ص .(١٥الشٔرى/ )

ومؽوكً صػوشمف  يمام أن اعمخؾقق طمودث، كؼقل: اعمتؽؾؿ ىمديؿ، ومالسمد أن يؽقن اًمؽالم ىمديام،

  يؿ.يمام أن قمؾؿف ىمديؿ، يمذًمؽ اًمؽالم اًمـػز ىمد طمودصمي. اًمؽالم اًمـػز مثؾ قمؾؿ اهلل شمعومم،

ش. اًمؼرآن ِمـ قمؾؿ اهلل، وقمؾُؿ اهلل همػم خمؾقق» ىمول اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ:  :الدلول الثىين

. واًمسـي ًمؾخالل /6واكظر: ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي ًمالًمؽوئل . )ذح مذاهى أهؾ اًمسـي ٓسمـ ؿموهلم، ص

2/.  واعمـتظؿ ذم شموريخ إمؿ واعمؾقك/3)  

ٕكف ىموسَمَؾ  ومعؾؿ أن إمر همػم اخلؾؼ؛( ١١األعراف/ ) َّزي ري  ٰى ين  ٱُّٱ:الدلول الثىلث

 ومفـو يتسوءل اعمرء: اًمؼرآن ظمؾؼ أو أمر؟ إمَر سموخلؾؼ،

 (١٣الشٔرى/ ) َّحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱورد هذا اعمعـك ذم آيي اًمؼرآن اًمؽريؿ هؽذا:
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فموهره يدل  (٨٣يس/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّ:الدلول الرابع

رء مـ  «يمـ»ٕن  اًمثوًمٌ؛ «يمـ» آظمر، وهق إمم «يمـ»حيتوج إمم  َّ مف ٱُّٱٱاهلل شمعومم:قمغم أن ىمقل 

حيتوج إمم  وهق ىمديؿ ، ومال أمر اهلل شمعومم، «يمـ»ومثبً أن  وهق حمول. ومقؾزم اًمتسؾسؾ. إؿمقوء،

 آظمر.  «يمـ»

  نى التسلسل:مع

ع اضمتام وذم آصطالح: ُيَؼول شمسؾسؾ اعَموء ضمرى ذم طمدور. غي:اًمتسؾسؾ ًم

واًمتسؾسؾ سموـمؾ قمـد اعمـوـمؼي؛ ٕن جمؿققمي اًمالمتـوهقوت معدودة  اًمالمتـوهقوت ووضمقدهو.

أي زيودة اًمزائد  وسمعده، واعمضوقمػ زائد قمغم إصؾ، واعمعدود مضوقمػ، أي حتً اًمعدد،

ويرد قمؾقف أن اًمتضوقمػ مـ ظمصوئص  ومصور همػم اعمتـوهل متـوهقو. سمعد ايمتامل إصؾ،

  حتً سموب اًمتوءمع اًمسلم. «دؾمتقر اًمعؾامء»يمذا ذم  يتضوقمػ. وهل ٓوهمػم اعمتـ اعمتـوهل،

ٕن احلديٌ  أن شمسؾسؾ اعمؿؽـوت ذم ضمفي اعمويض سموـمؾ ذم اعمـظقر اًمنمقمل،واحلؼ 

)صحقح اًمبخوري، .«همػمه يمون اهلل ومل يؽـ معف»يدل قمغم أن اهلل شمعومم يمون ومل يؽـ معف ظمؾؼ.

ومنن كعؿ اجلـي ٓمتـوهقي ذم ضمفي اعمستؼبؾ  و،وذم ضمفي اعمستؼبؾ صحقح ذقمً  (:رىمؿ

  سموٓشمػوق.

)ؾمــ ش. ومضؾ يمالم اهلل قمؾی ؾموئر اًمؽالم، يمػضؾ اهلل قمؾی ظمؾؼف» :الدلول اخلىمس

 (662اًمؽممذي، سموب مو ضموء يمقػ يموكً ىمراءة اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، رىمؿ:

  غم اعمخؾقق ذم اعمشبف واعمشبف سمف.ضموء سمقون ومضؾ همػم اعمخؾقق قم

 :القرآن الكريم قديم أو حىدث عند اإلمىم أمحد؟

 ذهى احلـوسمؾي ذم اعمشفقر إمم أن اًمؼرآن ىمديؿ؛ طمتك إصقات واحلروف يمؾفو ىمديؿي،

يستحسـ شمؼسقؿ يمالم اهلل إمم  وإن يمون ٓ ويمون اإلموم أمحد يرى اًمؽالم اًمؾػظل طمودصمو،

ويعد اًمؼرآن  قؾ هذا اعمبحٌ،ويمون يتجـى اخلقض ذم شمػص اًمؽالم اًمـػز واًمؽالم اًمؾػظل.

 و ىمديام. ومؽون اًمؼرآن أيًض  وهمػم ظموٍف أن قمؾؿ اهلل ىمديؿ، اًمؽريؿ مـ قمؾؿ اهلل شمعومم.

)ذح مذاهى أهؾ اًمسـي ٓسمـ ش. اًمؼرآن ِمـ قمؾؿ اهلل، وقمؾُؿ اهلل همػم خمؾقق» ىمول اإلموم أمحد:

واعمـتظؿ ذم شموريخ إمؿ  ./2واًمسـي ًمؾخالل . /6واكظر: ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي ًمالًمؽوئل . ؿموهلم، ص

  (/3واعمؾقك 
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ومقؼقل اًمعالمي  اإلموم أمحد ذم ىمقًمف هذا اًمؽالم اًمؼوئؿ سمذات اًمبوري شمعومم.أراد 

وىمد صّح قمـ أمحد ومقام ضمووب سمف اعمتقيمؾ وهمػمه، يمام هق مذيمقر ذم » اًمؽقصمري رمحف اهلل:

ن يؼقل: اًمؼرآن مـ قمؾؿ اهلل، وقمؾؿ اهلل همػم يمتوب اًمسـي وقمققن اًمتوريخ وهمػممهو أكف يمو

خمؾقق، وموًمؼرآن همػم خمؾقق. وهذا دًمقؾ قمؾی أكف يمون يريد سموًمؼرآن مو هق ىموئؿ سموهلل، وشموسمعف 

 (7)طموؿمقي اًمعالمي اًمؽقصمري قمؾی اًمسقػ اًمصؼقؾ، صش. اسمـ طمزم ذم اًمِػَصؾ

اإلموم اسمـ طمـبؾ  جيؾ مؼوم مثؾ» ؽل اًمعالمي اًمؽقصمري قمـ اًمشقخ حمؿد قمبده ىمقًمف:وحي

)شمعؾقؼوت ش. قمـ أن يعتؼد أن اًمؼرآن اعمؼروء ىمديؿ، وهق يتؾقه يمؾ ًمقؾي سمؾسوكف ويؽقػف سمصقشمف

 (3۰ٓسمـ ىمتقبي، صش آظمتالف ذم اًمؾػظ واًمرد قمؾی اجلفؿقي واعمشبفي»اًمعالمي اًمؽقصمري قمؾی 

ىمول:  مـ :يمون اإلموم أمحد يؼقل ك اًمبقفؼل مـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ اإلموم أمحد:وطمؽ

ر مـ ىمول: أًمػوظ اًمؼرآن خمؾقىمي. ومؼد يمػر. اًمؼرآن سمؿعـك يمالم اهلل اًمؼوئؿ سمذاشمف خمؾقق،  وٓيؽػِّ

ًُ أيب يؼقل: مـ ىمول» وومقام يكم كصف: ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق، يريد سمف اًمؼرآن، ومفق  :ؾمؿع

: هذا شمؼققٌد طمِػظف قمـف اسمـُف قمبد اهلل، وهق ىمقًمف ش. يموومر ًُ ، شف اًمؼرآنيريد سم»ىمول اًمبقفؼل: ىمؾ

ومؼد همَػؾ قمـف همػُمه مِمـ طمؽی قمـف ذم اًمؾػظ ظمالف مو طمؽقـو، طمتی كسى إًمقف ممو شمؼمأ مـف ومقام 

 (623)إؾمامء واًمصػوت ًمؾبقفؼل، صش. ذيمركو

مذهى » قمـ اإلموم اًمبقفؼل ىمقًمف: «ومتح اًمبوري»وطمؽك احلوومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم 

ن يمالم اهلل وهق صػي مـ صػوت ذاشمف، اًمسؾػ واخلؾػ مـ أهؾ احلديٌ واًمسـي أن اًمؼرآ

وأمو اًمتالوة ومفؿ قمغم ـمريؼتلم، مـفؿ مـ ومرق سملم اًمتالوة واعمتؾق، ومـفؿ مـ أطمى شمرك 

اًمؼقل ومقف، وأمو مو كؼؾ قمـ أمحد سمـ طمـبؾ أكف ؾمقى سمقـفام، ومنكام أراد طمسؿ اعمودة ًمئال يتدرع 

أكف أكؽر قمغم مـ كؼؾ قمـف أكف ىمول: أطمد إمم اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن، صمؿ أؾمـد مـ ـمريؼلم إمم أمحد 

، وىمول: اًمؼرآُن شًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق»، وأكؽر قمغم مـ ىمول: شًمػظل سموًمؼرآن همػم خمؾقق»

َف همػم خمؾقق، وملظمذ سمظوهر هذا اًمثوين مـ مل يػفؿ مراده، وهق مبلم ذم إول ش. يمقػ شَمٍَم 

 (622-622. واكظر: إؾمامء واًمصػوت ًمؾبقفؼل، ص/36)ومتح اًمبوري 

 ،وظ اًمؼرآن اًمؽريؿ وأصقاشمف وكحقهوسمعضفؿ إمم اإلموم أمحد رمحف اهلل ىِمَدَم أًمػوقمزا 

ورس مو يقضمد ذم » يؼقل اًمعالمي اًمؽقصمري: واحلؼ أن كسبي هذه إؿمقوء إًمقف همػم صحقحي.

اًمروايوت قمـف )أي: اإلموم أمحد( مـ آضطراب أكف عمو رأی همؾق اًمرواة سمعد اعمِحـي هنی 
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ن ومقف ؿمقئو، سمؾ يمون يـفی قمـ يمتوسمي ومتوواه ذم أصحوسمف قمـ  اخلقض ذم اًمؽالم يمام أكف مو دو 

اًمػؼف...، سمؾ ىمطع روايي احلديٌ ىمبؾ ووموشمف سمسـلم يمثػمة مـ ؾمـي صمامن وقمنميـ ومئتلم قمؾی 

مو يذيمره أسمق ـموًمى اعمؽل وهمػمه، وٓ جيقز أن يؽقن ذًمؽ يمؾف مـ ضمفي اًمضـ سموًمعؾؿ قمؾی 

وت قمـف مو دظمؾ مـ إىمقال اًمبعقدة قمـ اًمعؾؿ إمو مـ ؾمقء اًمضبط، أو ومدظمؾ  ذم اًمرواي أهؾف،

ؾمقء اًمػفؿ، أو شمعؿد اًمؽذب مـ اًمؼوئؿلم سمتؾؽ اًمروايوت، أو اعمدوكلم هلو قمؾی ظمالف 

شمراضمؿ أيب اًمعبوس أمحد سمـ ضمعػر اإلصطخري،  «ـمبؼوت اسمـ اًمػراء»رهمبتف، ومـ ـموًمع ذم 

سمـ إؾمامقمقؾ، وقمبد اًمقهوب، وهمػِمهؿ جيد ومقفو  وأيب سمؽر اعمروزي، وإصمرم، ومسدد، وطمرب

مـ اًمروايوت اعمعزوة إًمقف سمطرىمفؿ مو يؽقن مصداىًمو هلذا اًمؼقل، وِمـ صمؿي يؼقل اسمـ ؿموهلم 

رضمالن صوحلون سمؾقو سملصحوب ؾمقء: »ومقام يرويف قمـف روايي اجلومع اًمصحقح أسمق ذر اهلروي: 

سموًمرواومض، واًمثوين سموحلشقيي قمؾی مو يريد أن إول سمكم ش ضمعػر سمـ حمؿد، وأمحد سمـ طمـبؾ 

يذيمره اسمـ قمسويمر. وىمول اإلموم أسمق قمبد اهلل اًمبخوري ذم ظمؾؼ إومعول: أمو مو اطمتٍ سمف 

اًمػريؼون عمذهى أمحد ويدقمقف يمؾ ًمـػسف ومؾقس سمثوسمً يمثػم مـ أظمبورهؿ، ورسمام مل يػفؿقا دىمي 

قق، ومو ؾمقاه خمؾقق...، مذهبف، سمؾ اعمعروف قمـ أمحد وأهؾ اًمعؾؿ أن يمالم اهلل همػم خمؾ

وىمول اإلموم اًمشقخ حمؿد قمبده ذم رؾموًمي اًمتقطمقد:... أمو مو كؼؾ إًمقـو مـ ذًمؽ اخلالف اًمذي 

ومرق إمي وأطمدث ومقفو إطمداث ظمصقًصو ذم أوائؾ اًمؼرن اًمثوًمٌ مـ اهلجرة وإسموء سمعض 

 اًمتلدب مـ إئؿي أن يـطؼ سملن اًمؼرآن خمؾقق، ومؼد يمون مـشمه جمرد اًمتحرج واعمبوًمغي ذم

سمعضفؿ، وإٓ ومقجؾ مؼوم مثؾ اإلموم اسمـ طمـبؾ قمـ أن يعتؼد أن اًمؼرآن اعمؼروء ىمديؿ وهق 

آظمتالف ذم اًمؾػظ واًمرد قمؾی اجلفؿقي »)شمعؾقؼوت اًمعالمي اًمؽقصمري قمؾی  ش.يتؾقه يمؾ ًمقؾي سمؾسوكف ويؽقػف سمصقشمف

 (-3۰ٓسمـ ىمتقبي، صش واعمشبفي

 وىمد يمذب مـ قمزا إمم أمحد سمـ طمـبؾ أكف ىمول:» مي اًمؽقصمري ذم مؼوًمتف:ىمول اًمعال

ـْ ومِقف، وكووًمف اًمتقراةَ  َّ مب  زب رب يئٱُّٱ اًمؼودر ِمـ يده إمم يده، يمام كؼؾف قمبد ِم

روايي سمطريؼ اإلْصَطْخري ش اعمدظمؾ إمم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ»سمدران اعمسؽلم ذم يمتوسمف 

ًمؾؼويض أيب احلسلم سمـ أيب ش ؾيـمبؼوت احلـوسم»وشمؾؽ اًمروايي مقضمقدة أيًضو ذم ( 3قمـف )ص

يعؾی ذم شمرمجي اإلصطخري؛ ًمؽـ اعمػروض أن يتقرع مثؾ اسمـ سمدران ذم مثؾ هذا اًمعٍم أن 

)مؼوٓت اًمؽقصمري: مؼوًمي سمدقمي ش. يـؼؾ مثؾ ذًمؽ سمدون شمزيقػف. وشمری هؽذا إمر أظمطر ممو يتصقر

 (6اًمصقشمقي طمقل اًمؼرآن، ص
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  : واعتبىره قديام: تعىإثبىت السلفوني الكالم اللفظی هلل

 سمذات اهلل ويعتؼموكف ىموئاًم  احلـوسمؾي واًمسؾػققن اًمؽالم اًمؾػظل هلل شمعومم،سمعض يثبً 

إذا ىمرأه اًمـوس أو يمتبقه ذم » :«اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي» وىمديام، ىمول اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل ذمشمعومم 

يضوف طمؼقؼي إمم ، مل خيرج سمذًمؽ قمـ أن يؽقن يمالم اهلل طمؼقؼي؛ ومنن اًمؽالم إكام  اعمصوطمػ

يو. وهق يمالم اهلل؛ طمروومف ومعوكقف؛ ًمقس يمالم اهلل  ًغو مَمدِّ مـ ىموًمف مبتدًءا، ٓ إمم مـ ىموًمف مبؾِّ

 (.)اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي، ص ش.احلروف دون اعمعوين، وٓ اعمعوين دون احلروف

 وإذا يمون اهلل ىمد شمؽؾؿ سموًمؼرآن واًمتقراة وهمػم ذًمؽ مـ» :«جمؿقع اًمػتووى» وىمول ذم

اًمؽتى سمؿعوكقفو وأًمػوفمفو اعمـتظؿي مـ طمروومفو مل يؽـ رء مـ ذًمؽ خمؾقىًمو، سمؾ يمون ذًمؽ 

 (/7وجمؿققمي اًمرؾموئؾ  .6/3)جمؿقع اًمػتووی ش. و ًمرب اًمعوعملميمالمً 

وإذا يمون ىمد شمؽؾ ؿ سموًمؼرآن واًمتقراة واإلكجقؾ سمؿشقئتف وىمدرشمف مل »  مقضع آظمر:وىمول ذم

اًمسلم، وإن يمون كقع اًمبوء واًمسلم ىمدياًم مل يستؾزم أن شمؽقن اًمبوء  يؿتـع أن يتؽؾؿ سموًمبوء ىمبؾ 

 (/3واكظر: جمؿققمي اًمرؾموئؾ  .6/2)جمؿقع اًمػتووی ش. اعمعقـي واًمسلم اعمعقـي ىمديؿي

يمالمف ىمديؿ سمؿعـك أكف مل يزل متؽؾاًم إذا » :«جمؿققمي اًمرؾموئؾ» مقضع آظمر مـ وىمول ذم

 (/2)جمؿققمي اًمرؾموئؾ .شؿموء، ويمؾامت اهلل ٓ هنويي هلو

كقَع اًمؽالم ىمديؿ، وإْن مل  وهق متؽؾؿ سمصقت ُيسَؿع، وأن  » :«مـفوج اًمسـي» وىمول ذم

)مـفوج اًمسـي ش. جيعؾ كػس اًمصقت اعمعلم ىمدياًم، وهذا هق اعموصمقر قمـ أئؿي احلديٌ واًمسـي

6/26.  واكظر: ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي ٓسمـ أيب اًمعز/73) 

ن احلروف ىمديؿي، أو طمروف اعمعجؿ إوأمو ىمقل اًمؼوئؾ: » :«ي اًمرؾموئؾجمؿققم» وىمول ذم

ىمديؿي، ومنن أراد ضمـسفو ومفذا صحقح، وإن أراد احلروف اعمعقـي ومؼد أظمطل ومنن ًمف مبدأ 

 (/6)جمؿققمي اًمرؾموئؾ ش. ومـتفی وهق مسبقق سمغػمه، ومو يمون يمذًمؽ مل يؽـ إٓ حمدصمو

ؾقف ؾمؾػ إمي وأئؿتفو أن اًمؽالم اؾمؿ واًمصقاب اًمذي قم: »«اًمػتووی اًمؽؼمی»وذم 

 (322واكظر: ص .2/362)اًمػتووی اًمؽؼمی ش. ًمؾحروف واعمعوين مجقعو

ومـ زقمؿ أن اًمؼرآن » :«ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي»هلراس ذم وىمول حمؿد سمـ ظمؾقؾ ا

ريي، اعمقضمقد سمقــو طمؽويي قمـ يمالم اهلل، يمام شمؼقًمف اًمُؽاّلسمقي، أو أكف قمبورة قمـف، يمام شمؼقًمف إؿمع

ق سملم إًمػوظ واعمعوين، ومجعؾ إًمػوظ خمؾقىمي، ومؼد ىمول سمـصػ ىمقل اعمعتزًمي طمقٌ ومر  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (/)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي، ًمؾفّراس ش. واعمعوين قمبورة قمـ اًمصػي اًمؼديؿي

طموصؾ مو » ؾمعقد ومقدة وهق ينمح يمالم اسمـ شمقؿقي ذم يمالم اهلل شمعومم:وىمول اًمشقخ 

يمالم اهلل شمعومم قمبورة قمـ أصقات وطمروف  هلل شمعومم هق أن  يعتؼده اسمـ شمقؿقي ذم يمالم ا

متسؾسؾي مـذ إزل، ويمؾ طمرف وصقت يػـل ويقضمد سمعده طمرف وصقت آظمر ذم ذات اهلل 

شمعومم، وهؽذا. وهذه إصقات هل اًمتل يسؿعفو اًمـوُس وهل خترج مـ ذات اهلل، وموًمؽالم 

صػي هل ومعؾ كوشمٍ قمـ  :أيىمديٌؿ سموًمـقع، طمودث سموًمشخص. واًمؽالم قمـده صػي ومعؾ، 

 اًمؼدرة واإلرادة. 

ومؽالم اهلل متلًمػ ومؽميمى مـ يمؾامشمف اًمتل شمتلًمػ سمدورهو مـ احلروف وإصقات، 

اًمؽالم  واحلروُف وإصقات أمقر طمودصمي سمال ؿمؽ وٓ ريى، وىموئؿي سموهلل شمعومم. وأيًضو ومنن  

)اًمؽوؿمػ اًمصغػم،  ش.اهلل أيًضوقمـد مو يصدر مـ ذات اهلل ومنكف شمصوطمبف طمريمي معقـي ىموئؿي سمذات 

 (3ص

وهلذا يموكً قمؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي أن اهلل يتؽؾؿ سمؽالم » :ويؼقل اًمشقخ اًمعثقؿلم

طمؼقؼل متك ؿموء، سمام ؿموء، يمقػ ؿموء، سمحرف وصقت ٓ يامصمؾ أصقات اعمخؾقىملم...، ومؽالم 

)ذح ش. حموورةاهلل قمز وضمؾ عمقؾمی يمالم طمؼقؼلٌّ سمحرف وصقت ؾمؿعف، وهلذا ضمرت سمقـفام 

 (63اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي ًمؾعثقؿلم، ص

واهلل ؾمبحوكف كودى مقؾمك سمصقت، وكودی آدم وطمقاء » هلراس:وىمول حمؿد سمـ ظمؾقؾ ا

سمصقت، ويـودي قمبوده يقم اًمؼقومي سمصقت، ويتؽؾؿ سموًمقطمل سمصقت، وًمؽـ احلروف 

ىملم وطمروومفؿ، وإصقات اًمتل شمؽؾؿ اهلل هبو صػي ًمف همػم خمؾقىمي، وٓ شمشبف أصقات اعمخؾق

يمام أن اًمعؾؿ اًمؼوئؿ سمذاشمف ًمقس مثؾ قمؾؿ قمبوده، ومنن اهلل ٓ يامصمؾ اعمخؾقىملم ذم رء مـ 

صػوشمف...، وأن اهلل ىمد كودی مقؾمی ويمؾ ؿف شمؽؾقاًم، كوضموه طمؼقؼي مـ وراء طمجوب وسمال 

 (/23-2)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي ًمؾفّراس ش. واؾمطي مؾؽ

رآن مـزل مـ قمـد اهلل، سمؿعـك أن اهلل شمؽؾؿ سمف إن اًمؼ» وىمول سمعد ذًمؽ سمصػحوت:

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -سمصقت ؾمؿعف ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم، ومـزل سمف، وأداه إمم رؾمقل اهلل 

يمام ؾمؿعف مـ اًمرب ضمؾ ؿملكف...واهلل شمؽؾؿ سمحروومف ومعوكقف سمؾػظ كػسف...، واهلل شمؽؾؿ سمف 

 (/23)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي ًمؾفّراس  ش.و سمصقت كػسفأيًض 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
و اهلل ضمؾ وقمال ضمعؾ اًمؼرآن ذم اًمؾقح اعمحػقظ مؽتقسمً » وىمول اًمشقخ صوًمح آل اًمشقخ:

ىمبؾ أن يتؽؾؿ سمف ومام ذم اًمؾقح اعمحػقظ هذه مرشمبي اًمؽتوسمي، ومرشمبي اًمؽتوسمي ٓ قمالىمي هبو 

سموًمؽالم، يمام أكف ؾمبحوكف ضمعؾ ذم اًمؾقح اعمحػقظ مؼودير يمؾ رء، ... صمؿ هق ضمؾ وقمال شمؽؾؿ 

 (72/6)ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي ًمصوًمح سمـ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد آل ؿمقخ  ش.مـف ضمؼميؾ سمف ومسؿعف

ٍُّ سمف اعمعتزًمُي ممو » :«ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي»وىمول اسمـ أيب اًمعز ذم  وسموجلؿؾي ومؽؾُّ مو حتَت

، وم يدلُّ 
ٍ
فق قمغم أكف يمالم متعؾِّؼ سمؿشقتف وىمدرشمف، وأكف يتؽؾؿ إذا ؿموء، وأكف يتؽؾؿ ؿمقئًو سمعد رء

طمؼ جيى ىمبقًمف. ومو يؼقل سمف َمـ يؼقل: إّن يمالم اهلل ىموئؿ سمذاشمف، وأكف صػي ًمف، واًمصػي ٓ 

شمؼقم إٓ سموعمقصقف، ومفق طمؼٌّ جيى ىمبقًُمف واًمؼقُل سمف، ومقجى إظمُذ سمام ذم ىمقل يمؾٍّ مـ 

ه اًمنمُع واًمعؼُؾ ِمـ ىمقل يمؾ مـفام قدة )ذح اًمعؼش.اًمطوئػتلم ِمـ اًمصقاب، واًمعدوُل قماّم يُردُّ

، 32واكظر أيًضو: طموؿمقي اًمعالمي اًمؽقصمري قمؾی اًمسقػ اًمصؼقؾ، ص ./76 -632.واكظر متوم يمالمف ذم /7اًمطحوويي

ومؼد ذيمر ومتووی اإلموم قمز سمـ قمبد اًمسالم، واإلموم ضمالل اًمديـ أيب قمؿرو قمثامن سمـ احلوضمى اعموًمؽل، واإلموم قمؾؿ اًمديـ أيب 

ش سمدقمي اًمصقشمقي طمقل اًمؼرآن»قمؾی اًمؼوئؾلم سموحلروف واًمصقت. واكظر أيًضو: مؼوًمتف احلسـ قمكم سمـ حمؿد اًمسخووي ذم اًمرد 

 اعمطبققمي ضؿـ مؼوٓت اًمؽقصمري. وطموؿمقي اًمعالمي ىموؾمؿ قمؾی اعمسومرة(

  الفرق يف صفة الكالم بني األشىعرة والسلفوني:

وهق ينمح اًمػروق سملم إؿموقمرة واًمسؾػقلم ذم صػي –ىمول اًمديمتقر قمبد اًمقاطمد 

 الم هلل شمعومم:اًمؽ

ببفو يتؽؾؿ اهلل شمعومم متك ؿموء اًمصػي إزًمقي اًمتل سمس :اعمراد سمصػي اًمؽالم قمـد اًمسؾػلم»

 مو ؿموء سمحروف وأصقات ًمقسً مثؾ طمروف اعمخؾقق وأصقاشمف. و

- :شمؾزم اًمذات اإلهلقي مثؾ  صػي ذاشمقي، )اًمؽالم اًمـػز( صػي اًمؽالم يؼقل إؿموقمرة

وشموسمعي عمشقئي اهلل  هل اًمتؽؾؿ سملومراده، أي هل صػي ومعؾ، ػققن:اًمعؾؿ واحلقوة. ويؼقل اًمسؾ

 وهل صػي ذاشمقي سموقمتبور أصؾفو. وىمدرشمف،

يمالم اهلل يمالم كػز ًمقس مـ ضمـس احلروف وإصقات قمـد إؿموقمرة، وأمو  -6

  اًمسؾػققن ومعـدهؿ يشتؿؾ قمغم احلروف وإصقات.

- :يسؿعف  ؼ اًمصقت وومؼ يمالمف اًمـػز،إن اهلل شمعومم خيؾ يؼقل إؿموقمرة واعموشمريديي

)اًمصػوت اعمتشوهبوت وقمؼقدة وقمـد اًمسؾػقلم يتؽؾؿ اهلل شمعومم سمحروومف وأصقاشمف.  اإلكسون اعمختص سمف،

 (. 27اًمسؾػقي،ص 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
( اًمؽالم 6) ( اًمؽالم اًمؾػظل.يؼسؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي اًمؽالم قمغم ىمسؿلم: )

 اًمـػز. 

إكف ؾمبحوكف متؽؾؿ » ى إؿموقمرة واعموشمريديي:يؼقل اعمال قمكم اًمؼوري وهق ينمح مذه

سمؽالمف اًمذي هق صػتف إزًمقي...، وذًمؽ أن يمؾ مـ يلمر ويـفك وخيؼم سمخؼٍم، جَيُِد مـ كػسف 

معـًك صمؿ يدل قمؾقف سموًمعبورة أو اًمؽتوسمي أو اإلؿمورة. وهق همػم اًمعؾؿ، إذ ىمد خيؼم اإلكسوُن قمام ٓ 

الم كػسًقو...، إٓ أن يمالمف ًمقس مـ ضمـس يعؾؿف سمؾ يعؾؿ ظمالومف...، ويسؿك هذا اًمؽ

احلروف وإصقات. واهلل شمعومم متؽؾٌؿ آمٌر كوٍه وخمؼٌم، سمؿعـك أن يمالمف صػي واطمدة وشمؽثػمه 

إمم إمر واًمـفل واخلؼم سموظمتالف اًمتعؾؼوت سموًمعؾؿ واًمؼدرة وؾموئر اًمصػوت، ومنهنو واطمدة، 

 اعملمقر ذم قمؾؿ أمر. واًمتؽثر واحلدوث إكام هق ذم اإلضووموت، ويؽػل وضمقدُ 

واحلوصؾ أن هذا اًمؽالم اًمؾػظل احلودث اعممًمػ مـ إصقات واحلروف اًمؼوئؿي 

 سمؿحوهلو يسؿك يمالَم اهلل واًمؼرآَن قمغم معـك أكف قمبورة قمـ ذًمؽ اعمعـك اًمؼديؿ. 

واعمعـك: إذا يمؾؿ أطمًدا مـ ظمؾؼف ومنكام يؽؾؿف سمؽالمف اًمؼديؿ اًمذي يمتى سموحلروف 

ًمي قمؾقف ذم اًمؾقح اعمحػقظ سملمره، ٓ سمؽالم طمودث، ومنكام احلودث دٓئُؾ يمالمف، واًمؽؾامت اًمدا

وهل احلروف واًمؽؾؿي ٓ طمؼقؼي يمالمف اًمؼوئؿ سموًمذات، ومنن يمالم احلؼ ٓ يشبف يمالم اخلؾؼ 

 (76-73)مـح اًمروض إزهر ذم ذح اًمػؼف إيمؼم، صش. يمسوئر اًمصػوت

ومل يؽـ صمؿي  ل سملكف يمون آمرا وكوهقو ذم إزل،يرد قمؾقف أن يمالم اهلل أززم يستؾزم اًمؼق

  ظمؾؼ ذم إزل.

يمام ؾمبؼ ذم كص اعمال قمكم  يؽػل وضمقد اعملمقر ذم قمؾؿ أمر ًمقؽقن آمرا، :اجلقاب

وموٕمر واًمـفل اًمقارديـ  و قمـد إمر.ا ظمورضمق  يشؽؾ قمدم وضمقد اعملمقر وضمقدً  وٓ اًمؼوري.

ف وؾمؾؿ يشؿالن مـ وضِمَد ذم قمفده صغم اهلل قمؾقف ذم اًمقطمل اعمـزل قمغم حمؿد صغم اهلل قمؾق

ومـ ؾمقلشمقن إمم يقم اًمؼقومي.  وؾمؾؿ،
تعؾؼ سموًمزمون، ٕكف يإظمبوره شمعومم ٓ » ى قمـ اإلؿمؽول:قيؼقل اًمعالمي اًمؼقكقي وهق جي

أززم، واعمخؼَم قمـف متعؾؼ سموًمزمون، وموًمتغػم قمغم اعمخؼم قمـف ٓ قمغم اإلظمبور، يمام أن اهلل شمعومم يمون 

اًم سملكف ىمد ظمؾؼف، ـ ظمؾؼف ومقام يزال يمون قموًمِ ـام   ذم إزل سملكف ؾمبحوكف ؾمقخؾؼ اًمعومل، صمؿ ًمَ ـاًم ًمِ قمو

 (، ط: ذيمي دار اعمشوريع6)اًمؼالئد ذم ذح اًمعؼوئد، ص  ش.وموًمتغػم قمغم اعمعؾقم ٓ قمغم اًمعؾؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ثبوت الكالم النفيس: 

( ):صقرة اًمعؾؿقي اًمؼوئؿي سمذاشمف شمعومم.أو اًم اًمؽالم اًمؼوئؿ سمذاشمف شمعومم. اًمؽالم اًمـػز 

واًمتل يدل قمؾقفو اًمؽالم  اًمؽالم اًمـػز هق اًمصػي اًمؼديؿي اًمؼوئؿي سمذات اهلل شمعومم، :أي

  اًمؾػظل.

 ىمول إظمطؾ:  

 ٓ ُيعِجَبـ ؽ مـ ظمطقى ظمطبيٌ 

 

 طمت ی يؽقن مع  اًمؽالم  أصقالً  ۞

 إّن  اًمؽالَم  ًمػل اًمُػماِد و إّكام 

 

 قمؾی اًمُػماد دًمقالً  ضُمِعؾ اًمّؾسونُ  ۞

 (2)ذح ؿمذور اًمذهى ذم معرومي يمالم اًمعرب، ٓسمـ هشوم، ص 

 أدلة عذ ثبوت الكالم النفيس:

 من زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ:اهلل شمعوممىمول  الدلول األول:
 (٥املِافلٔن/ ) َّ ري ٰى ين ىن نن

ين يمالمفؿ اًمؾسو :( أهنؿ يموذسمقن ذم كػس إمر؛ سمؾ اعمعـكري) ًمقس اعمراد سمـ

 ٓيقاومؼ يمالمفؿ اًمـػز.

 ومعؾؿ أن اًمؽالم اًمـػز .(٥٦٧آل عٍران/ ) َّزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱالدلول الثىين:

 همػم اًمؽالم اًمؾػظل. 

ٔشف/ ) َّجغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّ:الدلول الثىلث ه يقؾمُػ ومل ( ٧٧ي ومام أرس 

 يبده هق يمالمف اًمـػز. 

ُّ ( ٧طّ/ ) َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱاًمدًمقؾ اًمراسمع: مو شمرّسه إمم  :اًمرسِّ

 مو حتّدث سمف كػسؽ. :صوطمبؽ، وأظمَػی

 (٣١١ابللرة/ ) َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّٱ اًمدًمقؾ اخلومس:

يمون قمغم  :أي (٥٢٦انلدو/ ) َّ  مث زث رث  يت ىت نت ُّٱاًمدًمقؾ اًمسودس:

 ًمسوكف اًمؽػر، وذم ىمؾبف اإليامن. 

اًمؼؾى هموومؾ قمـ  :يأ (٣٨الهٓف/ ) َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱاًمدًمقؾ اًمسوسمع:

  واًمذيمر اًمؼؾبل هق اًمؽالم اًمـػز. ،اًمذيمر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، وإؾمـوده 223)مسـد اإلموم أمحد، رىمؿ:ش. مـ ذيمرين ذم كػسف ذيمرشمف ذم كػز» :اًمدًمقؾ اًمثومـ

 صحقح(

وىمد » ىمقل قمؿر ريض اهلل قمـف سمعد ووموة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: اًمدًمقؾ اًمتوؾمع:

ًُ أِريد أْن أىمقم هبو سملم ْرُت ذم كػز مؼوًمًي، ويمـ )ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي ش.  يدي أيب سمؽرَزو 

 (23/7واجلامقمي 

قمـ أم ؾمؾؿي أهنو ؾمؿعً رؾمقَل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وؾملًمف  اًمدًمقؾ اًمعوذ:

ًُ َأضْمِري. ومؼول:  ًُ سمف ٕطَْمبَْط  ًمق شمؽؾؿ
ِ
ُث كػِز سموًمٌمء ی ذًمؽ »رضمؾ، ومؼول: إين ٕطَُمدِّ ٓ ُيؾؼ 

ـٌ  وذم إؾمـوده ؾمقػ سمـ قمؿػمة، . 33، واعمعجؿ إوؾمط، رىمؿ:22اًمصغػم ًمؾطؼماين، رىمؿ:)اعمعجؿ ش. اًمؽالَم إٓ ممم

 ىمول إزدي: يتؽؾؿقن ومقف(  

مثؾ اًمتقراة  اكقي،ؼميعؼم قمـف سمؿختؾػ اًمؾغوت، ومتورة سموًمع اًمؽالم اًمـػز يمالم طمؼقؼل، 

 (6، ص)راضمع: حتػي إقموزم واإلكجقؾ واًمزسمقر، وشمورة سموًمعرسمقي مثؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

ومنكف يؾجل إمم اإلؿمورة ًمؾتعبػم قمـف  ،ل اًمـػز ذم اإلكسونوإذا ومرضـو اًمؽالم احلؼقؼ 

 (١٥آل عٍران/ ) َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱيمام ىمقؾ ًمزيمريو قمؾقف اًمسالم: طمقـو،

يمام  وشمورة سموًمؽتوسمي، .ويمالمف اًمـػز سموإلؿمورة ،قمؾقف اًمسالم يعؼم قمام ذم ضؿػمهومؽون زيمريو 

 وإسمؽؿ يػفؿ مو ذم اًمؼؾى سموإلؿمورة. ديدات يعؼم قمام ذم ىمؾبف سموًمؽتوسمي،يمون اًمشقخ أمحد 

 واًمؼودر قمغم اًمـطؼ يعؼم قمـ يمالمف اًمـػز سموًٕمػوظ.

 َّ مب  زب رب يئ ُّٱومنن ىمقؾ :يمالم اهلل هل صػي اًمعؾؿ، يمام ىمول شمعومم:: إيراد
 شمعومم هق أي اًمعؾؿ اًمؼديؿ اًمؼوئؿ سمذات اهلل أي: صػي شمـؽشػ هبو إمقر. (٥٦١اىنصاء/ )

  ومام اًمػرق سملم اًمؽالم اًمـػز واًمعؾؿ يو شمرى؟ اًمؽالم،

ذم اًمـوس مـ يتؽّؾؿ سمام ٓ يعؾؿ، ومـفؿ مـ يتؽّؾؿ . ـػز: اًمعؾؿ صػي همػم اًمؽالم اًمىمؾـو

ويعؼم قمـ اًمؽالم اًمـػز  ومعؾؿ مـف أن اًمؽالم اًمـػز صػي همػم صػي اًمعؾؿ، ظمالف مو يعؾؿ.

 شمعومم يعؼم  قمـفو سموًٕمػوظ، وشمؽقن ضّد اًمّسؽقت واخلرس. صػي ىموئؿي سمذات اهلل  سمؼقهلؿ:

واًمؽالم اًمـػز، واًمؽالم اًمؾػظل كرضب مثال: رضمؾ  غم ًمؽ اًمػرق سملم اًمعؾؿ،ًمقتج

اىمتؾ داسمتف. وموٓـمالع قمغم  صمؿ ىمؾً ٓسمـؽ: ومحدصمً كػسؽ سموًمثلر مـف، ومعؾؿً، تؽ،داسمىمتؾ 

 وىمقًمؽ سموًمؾسون: ق اًمؽالم اًمـػز،وحتديٌ اًمـػس سموًمثلر ذم طموًمي اًمغضى ه اًمقاىمع قمؾٌؿ،

  هق اًمؽالم اًمؾػظل. «اىمتؾ داسمتف»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
احلـوسمؾي مـ أهؾ اًمسـي إٓ أن اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ رمحف اهلل أوذي ذم مسلًمي ظمؾؼ 

: اًمؼرآن يمام روي قمـ اإلموم أمحد – سمؾ ايمتػقا ومؾؿ خيقضقا ذم اًمتػوصقؾ، اًمؼرآن أذى يمثػما،

 (/633ؾقي إوًمقوء )طمسمف.  – «يمالم اهلل همػم خمؾقق»

ومبؾغف مقت  ملمقن اًمرؿمقد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ رمحف اهلل ويمون ذم اًمطريؼ،ـمؾى 

ضو اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ ٕذى يمثػم، اعملمقن، وموشمو  صمؿ ظمؾػف اعمعتصؿ سموهلل و اًمقاصمؼ سموهلل وقمر 

ا، أرؾمؾ ويمون حيى اإلموم أمحد يمثػم اًمذي ىمه قمغم مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن. وظمؾػفام اعمتقيمؾ،

)مسلًمي ظمؾؼ اًمؼرآن وأصمرهو ذم صػقف اًمرواة  ومل يؼبؾفو اإلموم أمحد. إمم اإلموم وىمر سمغؾ دراهؿ ودكوكػم،

 (/وـمبؼوت احلـوسمؾي ٓسمـ أيب يعؾی . -2واعمحدصملم ويمتى اجلرح واًمتعديؾ، ًمؾشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة، ص

، إن اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ مبتدع :د اعمعتززم ضمفؾ اعمعتصؿ، وىمول ًمفاوَ أمحد سمـ دُ اؾمتغؾ 

ىمول  ومؽون اهلل ظموًمؼو ًمؾؼرآن. ىمول رضمؾ: اًمؼرآن رء، ويمؾ رء ظموًمؼف اهلل شمعومم، وموىمتؾف.

ومؾقس  يمام يؼقل اًمؼوئؾ: رضسمً مـ ذم اًمدار، اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ: يستثـك اعمتؽؾؿ و صػوشمف،

خيرج  ن اًمؼرآن يمالم اهلل شمعومم،وسمام أ مع أكف يدظمؾ ومقؿـ سمداظمؾ اًمدار. معـوه أكف رضب كػسف،

وىمد  (٥٨١آل عٍران/ ) َّري ٰى ين ىن ٱُّٱصمؿ ىمول: ضموء ىمقًمف شمعومم: مـ مصداق اًمٌمء.

ومفؾ  (٣٨آل عٍران/ ) َّجك مق حق ُّقمغم ذاشمف، ىمول شمعومم: «اًمـػس»أـمؾؼ اهلل شمعومم 

 (/7)طمؾقي إوًمقوء  كعقذ سموهلل مـ ذًمؽ. يطرأ اعمقت قمغم اهلل شمعومم.

و ظمشقي أن يمدي اًمؼقل سمحدوث اًمؽالم وسمؾي سمؼدم اًمؽالم اًمؾػظل أيًض وىمول سمعض احلـ

  وٓ مذهبف. ،وًمقس هذا ىمقل اإلموم أمحد اًمؾػظل إمم اًمؼقل سمحدوث اًمؽالم اًمـػز.

 :الكالم النفيس ُيسمع أم ال؟ 

ىموًمً  ؟ هؾ اًمؽالم اًمـػز ُيسؿع أم ٓ :قف إؿموقمرة واعموشمريدييممو اظمتؾػ وم

وىموًمً اعموشمريديي:  (٦اتلٔبة/ ) َّ جغ مع  جع مظ ُّٱسمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم:ُيسؿع،  :إؿموقمرة

 اًمدال قمغم يمالم اهلل. َّ جغ مع  جع مظ ُّٱ ومعـك ىمقًمف: اًمؽالم اًمـػز ٓيسؿع.

ذهى اإلموم قمؾؿ اهلدی أسمق مـصقر اعموشمريدي » يؼقل قمبد اًمرطمقؿ سمـ قمكم ؿمقخ زاده:

ويرة ًمإلموم اسمـ اهلامم وإؿمورات اعمرام ومـ شموسمعف إمم أن اًمؽالم اًمـػز ٓ يسؿع، يمام ذم اعمس

وهمػممهو. وذهى اًمشقخ أسمق احلسـ إؿمعري ومـ شموسمعف إمم أكف جيقز ؾمامقمف، وإّن مو ؾمؿعف 

مقؾمی قمؾقف اًمسالم يمالمف شمعومم اًمـػز، يمام ذم اًمتػسػم اًمؽبػم ًمإلموم ومخر اًمديـ اًمرازي 
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. 2ائد ًمؾعالمي قمبد اًمرطمقؿ سمـ قمكم، اًمشفػم سمشقخ زاده، ص)كظؿ اًمػرائد ومجع اًمػق ش.واعمسويرة ٓسمـ اهلامم وهمػممهو

 (2وىمد ذيمر أيًضو ؾمبى آظمتالف سمقـفام، راضمع: ص

 :أي و، ٕن إؿموقمرة ىموًمقا سمذًمؽ ذم درضمي اإلمؽون ومؼط،هذا اخلالف ًمقس طمؼقؼق  

 وأمو اعموشمريديي ومؼوًمقا سموؾمتحوًمتف قمودًة.  ف،ع اهلل شمعومم يمالمَ يؿؽـ أن ُيسؿِ 

أمو مو ؿموع قمـ إؿمعري سموًمؼقل سمسامع اًمـػز » ًمـعامن سمـ حمؿقد اسمـ أًمقد:يؼقل ا 

اًمؼوئؿ سمذاشمف شمعومم ومفق مـ سموب اًمتجقيز واإلمؽون، ٓ أن مقؾمی قمؾقف اًمسالم ؾمؿع ذًمؽ 

سموًمػعؾ، إذ هق ظمالف اًمؼمهون. وممو يدل قمؾی ضمقاز ؾمامع يمالم اًمـػز سمطريؼ ظمرق اًمعودة 

وٓ يزال قمبدي يتؼرب إزم  سموًمـقاومؾ طمتی أطمبف، ومنذا أطمببتف »د: ىمقًمف شمعومم ذم احلديٌ اًمؼد

احلديٌ. ومـ اًمقاضح أن اهلل شمعومم إذا يمون سمتجؾقف اًمـقري ش. يمـً ؾمؿعف اًمذي يسؿع سمف

  .اعمتعؾؼ سموحلروف همقبقي يموكً أو ظمقوًمقي أو طمسقي يسؿع اًمعبد قمؾی اًمقضمف اًمالئؼ اجلومع

ع مو ًمقس سمصقت قمؾی وضمف ظمرق اًمعودة، يمام يدل ز ؾمامواإلموم اعموشمريدي أيًضو جيقِّ 

قمؾقف يمالم صوطمى اًمتبٍمة ذم يمالم اًمتقطمقد، ومام كؼؾف اسمـ اهلامم قمـف مـ اًمؼقل سموٓؾمتحوًمي 

)ضمالء اًمعقـلم ذم حمويمؿي إمحَديـ )أي: أمحد سمـ طمجر  ش.اًمعوديي، ومال ظمالف سملم اًمشقخلم قمـد اًمتحؼقؼ

 (66ؿقي(، صاهلقتؿل، وأمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ شمق

  التلفظ بىلقرآن حىدث:

 ًمي قمؾقف مو يكم: وإد شمؾػظـو سموًمؼرآن طمودث.

( )و، صمؿ وة ؾموسمؼً مل شمؽـ اًمتال (١اىلطص/ ) َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ

  طمصؾً.

اًمؽالم  .ؾػظلحيرومقن اًمؽالم اًم (١٥املائدة/ ) َّهت مت خت حت جت ُّ(6)

  اًمـػز ىمديؿ ومؿـ حيرومف؟

( )ومام يمتى  همػمظموٍف أن ذًمؽ يمؾف يدل قمغم احلدوث، (٩٥األُعام/ ) َّ  ٰى ٰر  ُّٱ

  وهق طمودث. ومقف مـ ىمبقؾ احلروف واًمـؼقش،

  صمؿ طمصؾ. ،ًٓ مل يؽـ اًمؽالم أو (٥٦١اىنصاء/ ) َّ مب  زب رب يئ ُّٱ( 3)

 حترك ًمسوكؽ ذم اؾمتعجول اًمؼرآن اعمـزل. ٓ :يأ (٥٦اىلياٌة/ ) َّ حل جل مك لك ُّٱ( 2)

  مـ قمالموت احلدوث.وموعمؼروء طمودث؛ ٕن اًمتؼديؿ واًمتلظمػم 
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  زل، صمؿ كزل.مل يؽـ ك (٥اىلدر/ ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ( 2)

ضفو كزل سمع( ١ – ١آل عٍران/ ) َّٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ (7)

  صمؿ كزل سمعضف، واًمتـزيؾ ٓطمؼو مـ قمالموت احلدوث. أوٓ،

() ُّ ٔشف/ ) َّ جب هئ مئ خئ ً كويمو ومؽقكي ذم اًمعومل، غي اًمعرسمقي طمودصمي،اًمؾ( ٣ي

  ي مـ ىمبؾ ًمؾعؼماكقي واًمرسيوكقي.اًمصقًم

وشمػرقمً اًمعؼماكقي  كزًمً مع آدم قمؾقف اًمسالم. اًمعرسمقي أىمدم اًمؾغوت. وىمول اعمحؼؼقن:

ومام جيقى سمف اعمالئؽي هق  ىمقؾ ٔدم: ىمؾ ًمؾؿالئؽي: اًمسالم قمؾقؽؿ. واًمرسيوكقي مـ اًمعرسمقي،

 م وضمقاسمف يمالمهو قمريب.وموًمسال (62ي، رىمؿ:)صحقح اًمبخور يمؾؿي اًمتحقي وآؾمتؼبول ٕوٓدك.

(شمال ) ًشمريمقى و و، مريمبي مـ احلروف،وة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يموكً أًمػوفم

ويعؼى اًمثوين أداء  يمدى إٓ طمرف واطمد ذم وىمً واطمد. احلروف ومقف طمدوث؛ ٕكف ٓ

 وهق مـ قمالموت احلدوث.  إول.

ؾػظ ذم آن واطمد إٓ يت ومال وهق ذم طموضمي إمم زمون، ضف قمغم سمعض.اعمريمى يتؼدم سمع

وهق مـ قمالموت  ومام يستغرق أداؤه مـ اًمقىمً يؼدر قمغم همػمه سمعد اكتفوئف، سمحرف واطمد.

 ومفق ذم همـك قمـ آكتظور. واهلل شمعومم ظموًمؼ اًمزمون، احلدوث.

(3) واًمؽالم  (٦اتلٔبة/ ) َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

   ًمؽالم اًمؾػظل قمغم اًمؽالم اًمـػز.كعؿ يدل ا ُيسؿع. ومنن اًمؽالم اًمـػز ٓ اعمسؿقع ًمػظل،

  يرد قمغم ىمقل إظمطؾ: إيراد 

 إّن اًمؽالَم ًمػل اًمُػماِد وإّكام

 

۞ ضُمِعؾ اًمّؾسوُن قمغم اًمُػماد

 دًمقالً 

 

ومؽقػ اؾمتدًمقا سمؼقل اًمشوقمر ل ذم اًمعؼوئد قمـد سمعض اعمحدصملم،يغـٓأن ظمؼم اًمقاطمد

 اعمسقحل إظمطؾ؟ 

وهذا اًمبقً دًمقؾ قمغم اًمؽالم اًمـػز  و كػسقو،و يمالمأن ًمإلكسون أيًض اجلقاب:

يسع أطمًدا  ممو ٓ وًمقس هذا مـ سموب اًمعؼقدة؛ سمؾ هق اًمقاىمع واًمػطرة اإلكسوكقي، اإلكسوين،

 وهمٓء اعمنميمقن اًمعرب ذم اجلوهؾقي حيتٍ سملىمقاهلؿ ذم اًمتحؼقؼوت اًمؾغقيي.  إكؽوره،

ك أصبح اًمـوس يضعقن و مـ إيوم طمتىمد صمورت مسلًمي ىمدم اًمؼرآن اًمؽريؿ يقمً 

اًمؼرآن يمالم اهلل ٓ »ىمول اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  ومؼقؾ: إطموديٌ مـ ىمبؾ أكػسفؿ،
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  (/3)اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي ش. ظموًمؼ وٓ خمؾقق، ومـ ىمول همػم ذًمؽ ومفق يموومر

يمام أن سمعض  ذم إؾمـوده أمحد سمـ حمؿد سمـ طمرب اًمؽذاب. هذا احلديٌ مقضقع،

ؾق شمؽدؾمً اعممًمػوت وآظمؽماقموت أمثوهلو ممو ٓ أصؾ ًمف. ومؿثال مـ اعمسوئؾ إذا دظمؾفو اًمغ

ـمبعقا شمػسػم اسمـ يمثػم، ومحذومقا مـف  إن اًمؼقل سمسامع اعمقشمك وؾمقؾي إمم اًمنمك، :قاىموًم

 اًمصػحوت اًمتل ؾموق اعممًمػ ومقف إدًمي قمغم ؾمامع اعمقشمك.

ومنن  وصقره.ومصقن مـ اًمتحريػ سملًمقاكف  و،وىمديؿ أيًض  اًمؼرآن اًمؽريؿ يمالم اهلل،

وموجلقاب قمـف مو  يمون قمبد اهلل سمـ مسعقد يـؽر أن شمؽقن اعمعقذشمون مـ اًمؼرآن ومقام يبدو؟ ىمقؾ:

 يكم: 

 :هل ادعوذتىن من القرآن  أم ال عند عبد اهلل بن مسعود؟

يمام أمجع قمغم أن اعمعقذشملم  ومؼد أمجعقا قمؾقف. ريى أن اعمعقذشملم مـ يمالم اهلل شمعومم. ٓ

وصمبً ذًمؽ متقاشمرا مـ قمفد اًمصحوسمي إمم يقمـو  ًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ،مـ اًمؼرآن مجقع ا

وإكام كشلت هذه  روي قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد أكف مل يعد اعمعقذشملم مـ اًمؼرآن.كعؿ،  هذا.

وأيب  سمـ طمبقش، رِّ ل رويً قمـ زِ اًمت اًمشبفي ذم قمبد اهلل سمـ مسعقد مـ ظمالل سمعض اًمروايوت،

  وقمبد اًمرمحـ سمـ زيد اًمـخعل سملًمػوظ خمتؾػي: ،قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿل، وقمؾؼؿي

 ية زر بن حبوش عن ابن مسعود ريض اهلل عنه: روا

رزيـ  ي صمالصمي قمـ زر سمـ طمبقش: قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد، وقمبدة سمـ أيب ًمبوسمي، وأسمقيرو

  مسعقد سمـ موًمؽ إؾمدي.

 ية عىصم عن زر بن حبوش:روا

-ؽتى يسمـ مسعقد يمون ٓ إن ا» :محود قمـ قموصؿ قمـ زرسمـ طمبقش سمؾػظ روى

 ش. اعمعقذشملم ذم مصحػف

محود سمـ ؾمؾؿي، أظمؼمكو قموصؿ سمـ هبدًمي، سمسـده قمـ ( 62) «مسـده»أظمرج أمحد ذم 

قمـ زر سمـ طمبقش، ىمول: ىمؾً ٕيب سمـ يمعى: إن اسمـ مسعقد يمون ٓ يؽتى اعمعقذشملم ذم 

يؾ ىمول ًمف: ىمؾ أن ضمؼم»مصحػف، ومؼول: أؿمفد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أظمؼمين: 

ومـحـ كؼقل مو ىمول اًمـبل ش. أقمقذ سمرب اًمػؾؼ، ومؼؾتفو، ومؼول: ىمؾ أقمقذ سمرب اًمـوس، ومؼؾتفو



َ قيدةَ الع َ شرحَ   363   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)ىمول اًمشقخ ؿمعقى إركموط: طمديٌ صحقح، وهذا إؾمـود طمسـ مـ أضمؾ قموصؿ سمـ هبدًمي، ومفق  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

 طمسـ احلديٌ، وىمد شمقسمع(

قد يمون حيؽ اعمعقذشملم مـ إن  اسمـ مسع» روى مـصقر قمـ قموصؿ سمؾػظ: -6

 ش.اعمصوطمػ، ويؼقل: إهنام ًمقستو مـ اًمؼرآن ومال دمعؾقا ومقف مو ًمقس مـف

قمـ مـصقر، قمـ قموصؿ سمـ أيب سمسـده ( 336) «صحقحف»أظمرج اسمـ طمبون ذم 

اًمـجقد، قمـ ِزّر سمـ طمبقش ىمول: ًمؼقً أيب سمـ يمعى، ومؼؾً ًمف: إن اسمـ مسعقد يمون حيؽ 

: إهنام ًمقستو مـ اًمؼرآن ومال دمعؾقا ومقف مو ًمقس مـف. ىمول أيب: اعمعقذشملم مـ اعمصوطمػ، ويؼقل

 )وإؾمـوده طمسـ(ىمقؾ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول ًمـو، ومـحـ كؼقل. 

- إن قمبد اهلل يؼقل ذم اعمعقذشملم: ٓ شمؾحؼقا » سمـ قمقوش قمـ قموصؿ: روى أسمق سمؽر

 .شسموًمؼرآن مو ًمقس مـف

سمؽر سمـ قمقوش، قمـ سمسـده قمـ أيب ( 63) «رذح مشؽؾ أصمو»أظمرج اًمطحووي ذم 

قموصؿ، قمـ زر، ىمول: ىمؾً ٕيب: إن قمبد اهلل يؼقل ذم اعمعقذشملم: ٓ شمؾحؼقا سموًمؼرآن مو ًمقس 

ىمول ش ىمقؾ زم: ىمؾ، ومؼؾً » ومؼول: إين ؾملًمً قمـفام رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼول:  ،مـف

 )وإؾمـوده صحقح(ومـحـ كؼقل. ش قا ىمقًم» أيب: ىمول ًمـو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

فام مـ اعمصحػ » روى ؾمػقون سمـ قمققـي قمـ قموصؿ سمؾػظ: -3  .شإن أظموك حَيُؽُّ

طمدصمـو ؾمػقون سمـ قمققـي، قمـ قمبدة، وقموصؿ، ىمول: ( 6) «مسـده»أظمرج أمحد ذم 

قمـ زر، ىمول: ىمؾً ٕيب: إن أظموك حيؽفام مـ اعمصحػ، ىمقؾ ًمسػقون: اسمـ مسعقد؟ ومؾؿ 

ومـحـ كؼقل يمام ش ىمقؾ زم، ومؼؾً»: ؾملًمً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼول: يـؽر، ىمول

ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ىمول ؾمػقون: حيؽفام: اعمعقذشملم، وًمقسو ذم مصحػ اسمـ 

 ، وإؾمـوده صحقح قمغم ذط اًمشقخلم(6)مسـد أمحد، رىمؿ:ش. مسعقد

 ريض اهلل عنه: رواية أيب عبد الرمحن السلمي عن ابن مسعود 

طمدصمـو ؾمعقد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمتُسؽُمي، صمـو  ىمول:( 2) «اًمؽبػم»أظمرج اًمطؼماين ذم 

حمؿد سمـ مقؾمك احلََرر، صمـو قمبد احلؿقد سمـ احلسـ، قمـ أيب إؾمحوق، قمـ أيب قمبد اًمرمحـ 

ؾؿل، قمـ اسمـ مسعقد، أكف: يمون يؼقل:  ذشمون ٓ ختؾطقا سموًمؼرآن مو ًمقس ومقف، ومنكام مهو معق»اًمسُّ

، ويمون ششمعقذ هبام اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ىمؾ أقمقذ سمرب اًمػؾؼ، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمـوس



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)وإؾمـوده ضعقػ جلفوًمي ؿمقخ اًمطؼماين: ؾمعقد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمُتسؽُمي، وضعػ  قمبد اهلل يؿحقمهو مـ اعمصحػ.

 (، وشمؼريى اًمتفذيى(/) راضمع: إرؿمود اًمؼويص واًمداين إمم شمراضمؿ ؿمققخ اًمطؼماين ․حمؿد سمـ مقؾمی احلَرر

  رواية علقمة عن ابن مسعود ريض اهلل عنه:

واًمؾػظ ًمؾبزار، ( 26) «اًمؽبػم»، واًمطؼماين ذم (22) «مسـده»أظمرج اًمبزار ذم 

إكام أمر »سمسـدمهو قمـ قمؾؼؿي، قمـ قمبد اهلل، أكف يمون حيؽ اعمعقذشملم مـ اعمصحػ ويؼقل: 

 )ورضمول إؾمـودمهو صمؼوت(، ويمون قمبد اهلل ٓ يؼرأ هبام. شاماًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن يتعقذ هب

 رواية عبد الرمحن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود: 

سمسـده قمـ إقمؿش، قمـ أيب إؾمحوق، قمـ قمبد ( 67) «مسـده»أظمرج أمحد ذم 

اًمرمحـ سمـ يزيد، ىمول: يمون قمبد اهلل حيؽ اعمعقذشملم مـ مصوطمػف، ويؼقل: إهنام ًمقستو مـ يمتوب 

 )ىمول اًمشقخ ؿمعقى إركموط: إؾمـوده صحقح، رضموًمف صمؼوت رضمول اًمصحقح(اهلل. 

سمسـده قمـ ؾمػقون، قمـ أيب إؾمحوق، قمـ ( 3) «اًمؽبػم»وأظمرضمف اًمطؼماين ذم 

 ش. مل شمزيدون مو ًمقس ومقف»قمبداًمرمحـ سمـ يزيد ىمول: رأيً قمبد اهلل حيؽ اعمعقذشملم، ويؼقل 

ؿمعبي قمـ أيب إؾمحوق، قمـ قمبد اًمرمحـ،  سمسـده قمـ( 3وأظمرج اًمطؼماين أيًضو )

 ش.أٓ ظمؾطقا ومقف مو ًمقس ومقف » قمـ قمبد اهلل، أكف يمون حيؽ اعمعقذشملم مـ مصحػف، ومقؼقل: 

هوشمون اًمروايتون ممو يثػم اًمشبفي اًمؼوئؾي سملن قمبد اهلل سمـ مسعقد ريض اهلل قمـف أكؽر يمقن 

ل ضعقػي وأمو ؾموئر اًمروايوت وروايي أيب قمبد اًمرمحـ اًمسؾؿ اعمعقذشملم مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ،

 ومصحقحي أو طمسـي. 

ء أهل العلم يف إىكىر ابن مسعود أن ادعوذتني من القرآن آراخمتلف 

 الكريم من عدمه:

  يرى اعمعقذشملم مـ اًمؼرآن أو ٓ؟: اظمتؾػً أراء ومقام إذا يمون اسمـ مسعقد 

- ٓ ،إكام  يمون يؼقل:و يرى اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف اعمعقذشملم مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ

: إهنو مئي واصمـتو قمنمة )اسمـ مسعقد( إكام ىمول»؛ و ًمؾتالوةتكزًم، ٓ يعؾؿ أهنام كزًمتو ًمؾعالج واًمرىمقي

زًمتون ؽتبفام ذم مصحػف ويؼقل: إهنام مـؾمقرة؛ ٕكف يمون ٓ يعد اعمعقذشملم مـ اًمؼرأن ويمون ٓ ي

م يمون يرىمل ويعقذ هبام، مـ اًمسامء، ومهو مـ يمالم رب اًمعوعملم؛ وًمؽـ اًمـبل قمؾقف اًمسال

 (3/232)روح اًمبقون ش. وموؿمتبف قمؾقف أهنام مـ اًمؼرآن أو ًمقستو مـف، ومؾؿ يؽتبفام ذم اعمصحػ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   366   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـُ مسعقد( رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يعقذ » ىمول ؾمػقون اًمثقري: يمون يرى )أي: اسم

شمون، وأس قمغم هبام احلسـ واحلسلم، ومل يسؿعف يؼرؤمهو ذم رء مـ صالشمف، ومظـ أهنام قمقذ

، وإؾمـوده صحقح قمغم 6)مسـد أمحد، رىمؿ:ش.فمـف، وحتؼؼ اًمبوىمقن يمقهنام مـ اًمؼرآن، وملودقمقمهو إيوه

 ذط اًمشقخلم(

ومل يتوسمع » يؼقل اإلموم اًمبزار: وهمػم ظموٍف أكف رأيف هق، ومل يلظمذ سمف أطمد مـ اًمصحوسمي،

 (2/6)مسـد اًمبزار ش. اسمـ مسعقد قمغم ذًمؽ أطمد مـ اًمصحوسمي

ىمقل  وىمرن سمف ىمقل أيب سمؽر إكبوري: كحقه قمـ اسمـ ىمتقبي. «شمػسػمه»وى اًمؼرـمبل ذم ر

يتصقر أن  وٓ واًمرىمقي يمالم اًمبنم، ٕن اعمعقذشملم مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، اسمـ ىمتقبي هذا مردود؛

 يمالم اهلل سمؽالم اًمبنم. -ذًمؽ اًمعومل اًمػصقح اًمؾسون -يؾتبس قمغم اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف

مل يؽتى قمبد اهلل سمـ مسعقد ذم مصحػف اعمعقذشملم، ٕكف يمون يسؿع رؾمقل اهلل  تقبي:ىمول اسمـ ىم»

ذ احلسـ واحلسلم  هبام، ومؼدر أهنام سمؿـزًمي  -ريض اهلل قمـفام-صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يعقِّ

ىمول أسمق سمؽر ش. أقمقذيمام سمؽؾامت اهلل اًمتومي، مـ يمؾ ؿمقطون وهومي، ومـ يمؾ قملم ٓمي»

قمؾی اسمـ ىمتقبي، ٕن اعمعقذشملم مـ يمالم رب اًمعوعملم، اعمعجز جلؿقع إكبوري: وهذا مردود 

، ويمالم اخلوًمؼ اًمذي هق آيي ش أقمقذيمام سمؽؾامت اهلل اًمتومي»اعمخؾقىملم، و ٌ مـ ىمقل اًمبنم سَملمِّ

عمحؿد صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ظموشمؿ اًمـبقلم، وطمجي ًمف سموىمقي قمؾی مجقع اًمؽوومريـ، ٓ يؾتبس 

قمبد اهلل سمـ مسعقد اًمػصقح اًمؾسون، اًمعومل سموًمؾغي، اًمعورف سمؽالم أدمقلم، قمؾی مثؾ 

 (3/76)شمػسػم اًمؼرـمبل ش. سملضمـوس اًمؽالم، وأوموكلم اًمؼقل

رضمع قمبد اهلل سمـ مسعقد قمـ ىمقًمف  :«روح اعمعوين»مي أًمقد رمحف اهلل ذم ىمول اًمعال

اًمؽريؿ  واًمؼرآن ٕكف ظمؼم اًمقاطمد. و، وظمالف سمعض اًمصحوسمي ذم سمعض اًمسقر فمـل؛ؼً ٓطمِ 

وًمعؾ اسمـ مسعقد رضمع قمـ » .وٓقمؼمة سموًمظـ سمنزاء اًمقؼلم سمؽومؾف يؼقـل؛ ًمـؼؾف كؼال متقاشمرا

ذًمؽ، وذم ذح اعمقاىمػ أن اظمتالف اًمصحوسمي ذم سمعض ؾمقر اًمؼرآن مروي سمؤطمود اعمػقد 

ًمؾظـ، وجمؿقع اًمؼرآن مـؼقل سموًمتقاشمر اعمػقد ًمؾقؼلم اًمذي يضؿحؾ اًمظـ ذم مؼوسمؾتف، ومتؾؽ 

 (3/67)روح اعمعوين  ش.د ممو ٓ يؾتػً إًمقفأطمو

مل يؽـ اسمـ مسعقد يـؽر دظمقل  يؼقل اًمؼويض أسمقسمؽر اًمبوىمالين واًمؼويض قمقوض: -6

يؽتى  ٕكف يمون يرى أكف ٓ كعؿ يمون يـؽر يمتوسمتف ذم اعمصحػ، اعمعقذشملم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وًمعؾف مل  وؾمؾؿ سمؽتوسمتف. رء مـ اًمؼرآن ذم اعمصحػ طمتك يلذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف

 وأمو مو رواه اًمطؼماين: ومقف. يؽتبفام ومؽون ٓ يبؾغف اإلذن سمؽتوسمي اعمعقذشملم ذم اعمصحػ،

   وموعمراد سمف اعمصحػ. شويؼقل: إهنام ًمقستو مـ يمتوب اهلل»

وىمد شملول اًمؼويض أسمق سمؽر اًمبوىمالين ذم يمتوب آكتصور، وشمبعف »ىمول احلوومظ اسمـ طمجر: 

طمؽل قمـ اسمـ مسعقد، ومؼول: مل يـؽر اسمـ مسعقد يمقهنام مـ اًمؼرآن، وإكام قمقوض وهمػمه مو 

أكؽر إصمبوهتام ذم اعمصحػ، ومنكف يمون يرى أن ٓ يؽتى ذم اعمصحػ ؿمقئو إٓ إن يمون اًمـبل صغم 

وًمقس  ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أذن ذم يمتوسمتف ومقف، ويملكف مل يبؾغف اإلذن ذم ذًمؽ، ىمول: ومفذا شملويؾ مـف

ًكو. وهق شملويؾ طمسـ إٓ أن اًمروايي اًمصحقحي اًمٍمحيي اًمتل ذيمرهتو شمدومع ضمحدا ًمؽقهنام ىمرآ

، كعؿ يؿؽـ محؾ ًمػظ يمتوب اهلل قمغم شإهنام ًمقستو مـ يمتوب اهلل»ذًمؽ طمقٌ ضموء ومقفو ويؼقل: 

 (/73)ومتح اًمبوري ش. اعمصحػ ومقتؿشك اًمتلويؾ اعمذيمقر

- وهمػمهؿ مـ أهؾ  ي،ىمول اإلموم اًمـقوي، واسمـ طمزم، واإلموم ومخر اًمديـ اًمراز

وىموًمقا: ذًمؽ ٕن إؾمـود روايي قموصؿ ذم  اًمعؾؿ: كسبي هذا اًمؼقل إمم اسمـ مسعقد سموـمؾي،

   وومقف ذيمر اعمعقذشملم. اًمؼراءات يصؾ إمم قمبد اهلل سمـ مسعقد،

أمجع اعمسؾؿقن قمغم أن اعمعقذشملم واًمػوحتي وؾموئر اًمسقر اعمؽتقسمي » ي:ىمول اإلموم اًمـقو 

ـ ضمحد ؿمقئو مـف يمػر، ومو كؼؾ قمـ اسمـ مسعقد ذم اًمػوحتي واعمعقذشملم ذم اعمصحػ ىمرآن وأن م

سموـمؾ ًمقس سمصحقح قمـف. ىمول اسمـ طمزم ذم أول يمتوسمف اعمجوز: هذا يمذب قمغم اسمـ مسعقد 

. شمقضقع، وإكام صح قمـف ىمراءة قموصؿ قمـ زر قمـ اسمـ مسعقد، وومقفو اًمػوحتي واعمعقذشمون

 (/2)اعمجؿقع 

قمـ اسمـ مسعقد مـ أن اعمعقذشملم وأم اًمؼرآن مل شمؽـ ذم  ويمؾ مو روي» ىمول اسمـ طمزم:

مصحػف ومؽذب مقضقع ٓ يصح، وإكام صحً قمـف ىمراءة قموصؿ قمـ ِزرٍّ سمـ طمبقش قمـ اسمـ 

 (/6)اعمحؾی سمؤصمور ش.مسعقد، وومقفو أم اًمؼرآن واعمعقذشملم

وإهمؾى قمؾی اًمظـ أن كؼؾ هذا اعمذهى قمـ اسمـ مسعقد كؼؾ » ي:ىمول اإلموم اًمراز

 (/3)مػوشمقح اًمغقى ش. ذب سموـمؾ، وسمف حيصؾ اخلالص قمـ هذه اًمعؼدةيمو

 اًمؼقل اعمذيمقر ذم اًمروايوت اًمصحقحي صموسمً. ف اهلل ومؼول:وأمو احلوومظ اسمـ طمجر رمح

واًمطعـ ذم اًمروايوت اًمصحقحي سمغػم » يؼبؾ اًمطعـ ذم هذه اًمروايوت مـ همػم مستـد. وٓ
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 (7/73)ومتح اًمبوري  ش.حمتؿؾ مستـد ٓ يؼبؾ، سمؾ اًمروايي صحقحي واًمتلويؾ

( قمغم احلوومظ اسمـ 63/6) «ومقاشمح اًمرمحقت»مي قمبد احلل اًمؾؽـقي ذم اًمعال ورد  

  طمجر رمحف اهلل.

وإن مل يٍمح احلوومظ اسمـ طمجر سملن » :«يمشػ اًمبوري»ويؼقل اًمشقخ ؾمؾقؿ اهلل ظمون ذم 

 أن جمرد صمؼي اًمرواة ٓصمؼوت،إٓ  -رواة هذه اًمروايوت اًمتل شمـسى إمم اسمـ مسعقد هذا اًمؼقل

ومؼد  سمؾ جيى أن خيؾق مـ اًمعؾي واًمشذوذ، يغـل ذم يمقن طمديٌ مـ إطموديٌ صحقحو،

ومنن مل خيُؾ  سح اعمحدصمقن ذم شمعريػ احلديٌ اًمصحقح سملكف يؾزم ظمؾقه مـ اًمعؾي واًمشذوذ،

ومذهى همػم واطمد مـ أهؾ  مل يتلت  شمصحقح احلديٌ وإن يمون رواشمف صمؼوت. مـ قمؾي وؿمذوذ،

مـفو: أن هذه  ،وذًمؽ ٕؾمبوب عؾؿ إمم قمدم ىمبقل هذه اًمروايوت وإن يمون رواهتو صمؼوت.اًم

 .«وأؿمد قمؾؾف أكف خيوًمػ اًمؼراءات اعمرويي قمـ اسمـ مسعقد كؼال متقاشمرا اًمروايوت معؾقًمي.
 (. 77-773)يمشػ اًمبوري، يمتوب اًمتػسػم،ص

ىمقل مـ » :ـ طمجروىمقل اسم» :«ومقاشمح اًمرمحقت» يؼقل اًمعالمي قمبد اًمعكم اًمؾؽـقي ذم

ٓ يؼبؾ، مع أكف ىمد سملم اسمـ طمزم أكف صح ىمراءة قموصؿ  «ٓ يؼبؾ سمغػم مستـد ،إكف يمذب: ىمول

قمـف، ؾمـد قموصؿ هؽذا: أكف ىمرء قمؾی أيب قمبد اًمرمحـ قمبد اهلل سمـ طمبقى، وىمرء قمؾی  قمـ ِزرٍّ

د اهلل أيب مريؿ ِزرٍّ سمـ طمبقش إؾمدي، وقمؾی ؾمعقد سمـ قمقوش اًمشقبوين، وىمرء همٓء قمؾی قمب

سمـ مسعقد، وىمرء هق قمؾی رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ...، ومؼد فمفر هبذا اًمسـد اًمصحقح 

اًمذي اشمػؼ قمؾی صحتف إمي أن اسمـ مسعقد أىمرأ أصحوب اعمذيمقريـ ىمراءة قموصؿ، وومقفو 

 اعمعقذشمون واًمػوحتي.

ون واًمػوحتي. صمؿ اقمؾؿ أن ؾمـد محزة أيًضو يـتفل إمم اسمـ مسعقد، وذم ىمراءشمف أيًضو اعمعقذشم

وؾمـده: أكف ىمرء قمؾی إقمؿش أيب حمؿد ؾمؾقامن سمـ مفران، وأظمذ إقمؿش قمـ حيقی سمـ 

وصموب، وأظمذ حيقی قمـ قمؾؼؿي وإؾمقد وقمبقد سمـ كضؾي اخلزاقمل وِزّر سمـ طمبقش وأيب قمبد 

 اًمرمحـ اًمسؾؿل، وهؿ أظمذوا قمـ اسمـ مسعقد قمـ اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. 

أيب إؾمحوق اًمسبقعل، وقمؾی حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب  وؾمـد آظمر: ىمرأ محزة قمؾی

ًمقغم، وقمؾی اإلموم ضمعػر اًمصودق، وهمٓء ىمرأوا قمغم قمؾؼؿي سمـ ىمقس وقمؾی ِزّر سمـ طمبقش 

وقمؾی زيد سمـ وهى وقمؾی مرسوق، وهؿ ىمرءوا قمغم اعمـفول وهمػمهؿ وهؿ قمؾی اسمـ مسعقد 
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 وأمػم اعمممـلم قمكم يمرم اهلل وضمفف.

د اًمؽسوئل يـتفل إمم اسمـ مسعقد؛ ٕكف ىمرء قمؾی محزة، ومثؾف يـتفل واقمؾؿ أيًضو أن ؾمـ

 ؾمـد ظمؾػ اًمذي مـ  اًمعنمة إمم اسمـ مسعقد، ومنكف ىمرء قمؾی ؾمؾقؿ وهق قمؾی محزة.

وشمؾؼی إمي سمؼبقهلو، وىمد صمبً  ،وإؾمـود اًمؼراء اًمعنمة أصح إؾموكقد سمنمجوع إمي

يمؾفو  ،وىمراءة ظمؾػ ،ىمراءة اًمؽسوئلو ،وىمراءة محزة ،سموٕؾموكقد اًمصحوح أن ىمراءة قموصؿ

شمـتفل إمم اسمـ مسعقد، وذم هذه اًمؼراءات اعمعقذشمون واًمػوحتي ضمزء مـ اًمؼرآن وداظمؾ ومقف، 

ومـسبي إكؽور يمقهنو مـ اًمؼرآن إًمقف همؾط وموطمش، ومـ أؾمـد اإلكؽور إمم اسمـ مسعقد ومال يعبل 

ًمؼبقل قمـد قمؾامء اًمؽرام؛ سمؾ سمسـده قمـد معورضي هذه إؾموكقد اًمصحقحي سموإلمجوع واعمتؾؼوة سمو

)ومقاشمح اًمرمحقت  ش.وإمي يمؾفو يموومي، ومظفر أن كسبي اإلكؽور إمم اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف سموـمؾ

6/-3) 

رة ذيمرت روايي قموصؿ وطمػص طموصؾ اًمـص اًمسوسمؼ أن اًمؼراءات اًمعنم اعمتقاشم

وسمنزاء هذه  .اًمؽسوئل اعمعقذشملم. وأؾموكقد همٓء اًمؼراء اًمثالصمي شمصؾ إمم اسمـ مسعقدو

ومالقمؼمة سمخؼم  اًمروايوت روايتون كػتو أن شمؽقن اعمعقذشمون مـ اًمؼرآن ومهو مـ أظمبور أطمود،

 -واحلؼ سمـوء قمغم هذه اًمروايتلم وإن صحً هذه اًمروايوت ؾمـدا. اًمقاطمد سمنزاء اخلؼم اعمتقاشمر.

ـ اًمؼرآن أن اسمـ مسعقد يمون يؿـع يمتوسمي اعمعقذشملم ذم اعمصحػ وإن يمون يرى أهنام ضمزءا م

يؽتى ذم اعمصحػ رء طمتك يلذن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  أو يمون يرى أكف ٓ اًمؽريؿ.

وًمعؾف مل يبؾغف اإلذن مـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؽتوسمي اعمعقذشملم ذم  وؾمؾؿ سمؽتوسمتف ومقف،

)وؾمبؼً اإلؿمورة إمم كصقص ومتح  يمام ىمول اًمؼويض قمقوض. ومؾؿ يؽتبفام، اعمصحػ،

 «شمػسػمه»يمام طمؽوه اًمعالمي اًمؼرـمبل ذم  ٕهنام يموكتو ذم ملمـ مـ اًمـسقون،اًمبوري(. أو 
(3/76واًمعالمي زاهد اًمؽقصمري ذم ،) «ص  «مؼوٓت اًمؽقصمري(2.)  

ىمؾً: وىمد » (:3/626) «ومقض اًمبوري»ىمول اًمشقخ سمدر قمومل اعمػمويت رمحف اهلل ذم هومش 

اًمػوضؾ قمبد اًمؼدير، ىمد وىمع اًمشقخ اسمـ وضمدت جلقاسمف شمؼريًرا آظمر قمـ اًمشقخ ومقام يمتبف قمـف 

اهلامم ومقف ذم اًمتشقيش، ومو ؾمـح ًمف مو يشػل اًمصدور، ومتحػم ذم حترير إصقل، وأكو أىمقل: 

إكف ٓ يـؽر يمقهنام مـ اًمتلًمقػ اًمساموي، واًمقطمل اإلهلل، وإكام يمون زقمؿف أهنام ممتوزان مـ 
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ومحوهلام قمـده يمحوهلو قمـدكو، طمقٌ كسؾؿ  اًمؼرآن ذم سموب اًمؼرآكقي، يمام أن اًمبسؿؾي قمـدكو يمذًمؽ،

أهنو آيي مـ اًمؼرآن، ومع ذًمک كؼقل: إكف ظمورج مـ سموسمف، وهلذا امتوزت سمبعض إمقر، يمعدم 

اجلفر سمف طمقٌ جيفر، وهمػم ذًمؽ، ويمؿ مـ ومرق سملم إكؽور يمقكف مـ اًمقطمل اعمتؾق، وسملم يمقهنو 

 (3/626ض اًمبوري )طموؿمقي ومق ش.ظمورضمي ممتوزة قمـ اًمغػم ًمبعض إمقر اعمختصي

وٓ موكع أيًضو مـ أن يؽقن حيؽ اؾمؿ » :«مؼوٓشمف» مي زاهد اًمؽقصمري ذمىمول اًمعال

اعمعقذشملم دون اعمسؿی قمؾی ـمريؼتف اعمعؾقمي ذم دمريد اًمؼرآن مـ أؾمامء اًمسقر وقمدد آيوهتو 

 (2)مؼوٓت اًمؽقصمري، ص ش. وأقمشورهو وهمػم ذًمؽ ممو ٓ يدظمؾ ذم اًمتـزيؾ

أن اًمـتقجي و اعمؼصقد  «ًمقسً اعمعقذشمون مـ اًمؼرآن» سمـ مسعقد:معـك ىمقل ا :وىمقؾ

ومؼول: اًمؾفؿ إين أقمقذ  أي طملم قمؿؾ اعمرء سمـ )ىمؾ أقمقذ سمرب اًمػؾؼ(، مـفام ًمقس مـ اًمؼرآن،

 سمرب اًمػؾؼ( مل يؽـ مـ اًمؼرآن. 

 ظرة يف التوجوهىت واجلوابىت ادذكورة آىفى: ى

 :قفوت واجلقاسموت اعمذيمقرة آكػوومـ سملم اًمتقضم

(اجلقاب سملن اسمـ مسعقد مل يـؽر ىمرآك )؛ ومنكف ىمد صمبً قمـف ٓيعؼؾ قي اعمعقذشملم

 اعمعقذشمون ذم اًمؼراءات اعمتقاشمرة. 

 إذ ٓ مـووموة سملم اًمرىمقي واًمؼرآكقي.  همػم مـطؼل، كف يمون يرامهو رىمقي،( اجلقاب سمل6)

( ) اًمـبل صغم يمام ٓيعؼؾ سملكف يمون يشؽمط يمتوسمي أيي ذم اعمصحػ صدور اإلذن مـ

، ومؽقكف يمتوسًمو إذن وهق سمؿعـك اعمؽتقب ٕن اًمؼرآن قمبورة قمـ اًمؽتوب، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ؛

 سموًمؽتوسمي.

ن ظمؼم اًمقاطمد لأو سم ن كسبتف إمم اسمـ مسعقد سموـمؾي،ينمح اًمؼؾى اجلقاُب سمل ( و3ٓ)

ومروي سمطرق متعددة، ومال يصح  ا،مردود سمنزاء اعمتقاشمر؛ ٕن ظمؼم اًمقاطمد صحقح ؾمـدً 

  ده سمؿجرد يمقكف ظمؼًما واطمًدا، وٓ سمد ًمتصحقحف مـ شمقضمقف وحمؿؾ.شمردي

ًمف؛ إذ مل يـؼؾ صحويب أو شموسمعل ( ومـ همػم اعمعؼقل أن اسمـ مسعقد رضمع قمـ ىمق2)

 . ذم قمؾؿـو رضمققمف قمـف

(2)ٓ  يـنمح اًمصدر سموجلقاب سملن هوشملم اًمسقرشملم مثؾ سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ قمـد
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وطمقـئذ  يمقهنام مثؾ سمسؿ اهلل اًمرمحلم اًمرطمقؿ يؽػل ًمؽتوسمتفام. إذ اسمـ مسعقد ريض اهلل قمـف،

 وضمبً يمتوسمتفام مثؾ سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ قمـد اسمـ مسعقد. 

 «ؾؼؾ أقمقذ سمرب اًمػىم»ـف سملكف يمون يـؽر أن شمؽقن كتقجي ( وهمػم معؼقل اجلقاب قم7)
 شملم. ، ومنن اعمروي قمـف أكف يمون حيؽ اعمعقذ«اًمؾفؿ إين أقمقذ سمرب اًمػؾؼ» وهل:

 ،يطؿئـ ًمف اًمـػس -لم هذه اإلضموسموتمـ سم -اًمذي ذيمره اًمعالمي اًمؽقصمريواجلقاب 

واًمـػخ قمغم اعمرىض، ومؽون اًمـوس  شمؼرآن ًمالؾمتعوذة مـ اًمشقوـملم، ووهق أن اعمعقذشملم يموكت

ويمون اسمـ مسعقد يؼقل  ذم مصوطمػفؿ مع هوشملم اًمسقرشملم، «اعمعقذشملم»يؽتبقن يمؾؿي 

 مـ اعمصحػ. «اعمعقذشملم» ومؽون حيؽ يمؾؿي ريده مـ أمثوًمف،سمرضورة شمعريي اعمصحػ ودم

اعمعقذة »مـ اًمؼرآن، أو ًمػظ  ش اعمعقذشملم»أن اسمـ مسعقد حيؽ ًمػظ  ومؿعـك هذه اًمروايوت:

ًمػظ اعمعقذة إومم واعمعقذة  -مـف، ويؼقل: إهنام أي: اًمؾػظون ش اعمعقذة اًمثوكقي»وش إومم

 ًمقسو مـ يمتوب اهلل. -اًمثوكقي 

ولوست التوراة واإلىجول  م اهلل هو القرآن الكريم فحس،،هل كال

  كالم اهلل ؟ :وغرمهى من 

دون همػمه  ظفؿ قمـ اًمسؾػ أن اًمؼرآن اًمؽريؿ يمالم اهلل،مقاقم يذيمر معظؿ اًمققموظ ذم

ومنهنو يموكً يمتبو ومؼط. وًمؽـ شمدل أيوت اًمؼرآكقي قمغم أن اًمتقراة واإلكجقؾ  مـ اًمؽتى اعمـزًمي،

 الم اهلل. وهمػممهو أيضو يم

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّىمول شمعومم: 
 (٧١ابللرة/ ) َّ جك مق  حق مف خف حف

 أيي اًمؽريؿي هق اًمؽالم اإلهلل اعمسؿقع قمغم ضمبؾ ـمقر، ممو زاد ومقف ذماهلل اعمراد سمؽالم 

ومحؾ سمعض اعمػرسيـ يمالم اهلل قمغم  وإٓ ومال سملس سمؽميمف. امتثؾقا سمف إن اؾمتطعتؿ، اًمقفقد:

ىمد شمرسب  وىمول اعمحؼؼقن مـ أهؾ اًمعؾؿ: و.و ومعـقي  و ًمػظق  اًمتل يموكقا حيرومقهنو حتريػً  اًمتقراة،

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱوىمقًمف شمعومم: إمم اًمتقراة اًمتحريػ ًمػظو ومعـك.
ًمف مـ أيوت شمدل قمغم وأمثو( ٧٩ابللرة/ ) َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 (. /63إدريس اًمؽوكدهؾقي رمحف اهلل  )مؾخص مـ معورف اًمؼرآن ًمؾشقخ حمؿد اًمتحريػ دًٓمي سحيي.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذم  «يمالم اهلل»محؾ سمعض اعمػرسيـ  :«سمقون اًمؼرآن»اًمشقخ أذف قمكم اًمتفوكقي ذم  يؼقل

 (. /32)سمقون اًمؼرآنهذه أيي قمغم اًمتقراة.

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱوذم ؾمقرة اًمـسوء:
 (١٦اىنصاء/ ) ٌَّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي

يمون اًمقفقد حيرومقن  إطمدامهو: ىمبوئح اًمقفقد وذورهؿ: ذيمرت هذه أيي اصمـتلم مـ

رسمام اؾمتبدًمقا يمؾؿتفو سمؽؾؿي  :أي اًمؽؾامت قمـ مقاضعفو وحيرومقهنو حتريػو ًمػظقو ومعـقيو،

إذا دظمؾقا قمغم اًمـبل صغم  وحتؽؿقا سمتػسػمهو. واًمثوكقي: ورسمام أًمبسقهو معـك سموـمال، أظمرى،

ويريدون ذم سموـمـفؿ  ومؼي، فموهرهو معـك طمسـ،اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اؾمتخدمقا يمؾامت مبفؿي ومـو

 رضب اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم ذًمؽ صمالصمي أمثؾي:  يـؽتؿ ذم يمؾامهتؿ. معـك ؾمقئو،

ويتظوهرون سملن معـوه  ؾمؿعـو يمالمؽ وقمصقـوك. :أي ؾمؿعـو وقمصقـو. ىموًمقا: األول:

وهق أهنؿ ؾمؿعقا يمالمؽ ويضؿرون ًمف معـك آظمر  وقمصقـو أقمداءك. ؾمؿعـو ىمقًمؽ،

 قمصقك.و

و  وٓ أؾمؿعؽ اهلل. اؾمؿع يمالمـو، معـوه احلرذم: ،ىموًمقا: اؾْمَؿْع هَمػْمَ ُمْسَؿعٍ  والثىين:

ًَ مو شمؽرهف، ٓ أؾمؿعؽ اهلل  :ويضؿرون ًمف معـك آظمر وهق يتظوهرون سملهنؿ أرادوا: ٓ ؾمؿع

 مو يرسك.

عؼماكقي وأمو اًم .اكظركو معـوهو ذم اًمؾغي اًمعرسمقي: )َراقِمـَو( يموكقا يستخدمقن يمؾؿي الثىلث:

  ويضؿرون هذا اعمعـك إظمػم. ومفل يمؾؿي ؾمى وؿمتؿ.

 حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ٱُّٱضموء ذم ؾمقرة اعموئدة:
 (٥١املائدة/ ) َّهت  مت خت حت جت هب مب خب

 (١٥املائدة/ ) َّهت مت خت حت جت ٱُّٱوىمول شمعومم:

 و يمالم اهلل. دًمً هذه أيوت قمغم أن  أصؾ اًمتقراة واإلكجقؾ أيًض 

واًمشقخ حمؿد مقون  ين واًمشقخ طمػظ اًمرمحـ اًمسققهوروي،يمون اًمشقخ طمسلم أمحد اعمد

رمحفؿ اهلل يعوكقن معوكوة إرس ذم ؾمجـ مراد آسمود إسمون ضمفقد طمريمي اًمتحرير، ومخطر سمبول 

وـمؾبقا مـ اًمشقخ طمسلم أمحد اعمدين  اًمشقخ طمػظ اًمرمحـ أن يستػقد مـ هذه اًمرومؼي اعمبوريمي.

ؽريؿ، و اؾمتؿرت هذه احلؾؼي سمعد اًمظفر مدة مـ أن يبدأ طمؾؼي ومفؿ اًمؼرآن أو درس اًمؼرآن اًم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .«ؾمبعي جموًمس ًمدرس اًمؼرآن» وكنمت مؽتبي مجعقي قمؾامء اهلـد هذه اًمسؾسؾي سموؾمؿ اًمزمون.

  -همػم اًمؼرآن اًمؽريؿ- رسد اًمدرس إول مـف مـ حتؼقؼوت ؿمقخ اهلـد أن اًمؽتى اإلهلقي

ودظمؾفو  فل يمتى إهلقي همػم معجزة،وم وأمو أًمػوفمفو ومؾقس مـ اهلل شمعومم، أًمؼوهو اهلل شمعومم،

و وصػً  وًمـ يتطرق إًمقف يد اًمتحريػ. اًمتحريػ. وأمو اًمؼرآن اًمؽريؿ ومؽالم اهلل ومعجز،

. (٣٨١ابللرة/ ) َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ اًمؽتى اًمسامويي سموًمؽتى،

املائدة/ ) َّ هب مب خب حب   ُّٱ ومعـك ىمقًمف: .«يمالم اهلل»وصػ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمـو

  (.-عي جموًمس ًمدرس اًمؼرآن اًمؽريؿ،ص )ؾمب أو حتريػ  إطمؽوم. حتريػف معـك، (٥١

يعؼؾ محؾف قمغم اًمتحريػ معـك أو  وٓ وهر أن اعمراد سمتحريػ اًمؽؾؿ حتريػ ًمػظف،واًمظ

 حتريػ إطمؽوم. 

ذم طملم  ،امومؽقػ أمؽـ حتريػف قف أن اًمتقراة واإلكجقؾ إذا يموكو يمالم اهلل شمعومم،ويرد قمؾ

 (٣٧الهٓف/ ) َّ حن جن مم ٱُّٱيؼقل اهلل شمعومم:

 ُّٱٱواًمؼريـي قمؾقف سمدايي أيي: اعمراد سموًمؽؾامت هـو اًمؼرآن اًمؽريؿ ظموصي، ـف:واجلقاب قم

 َّ نن من زن ُّٱضموء ؾمبى قمدم شمبديؾف ذم آيي أظمرى:و .َّ حم  جم هل مل خل حل جل
 أمو اًمتقراة واإلكجقؾ ومؾقس هلام هذا. (٩اْلجر/ )

 وه: عدد آيىت القرآن الكريم وسب، االختالف ف

  -ذم روايي– ومعـد أهؾ اعمديـي  صمؿ اظمتؾػقا ومقام سمعد، غم أهنو ؾمتي آٓف،ػؼقا قماشم

وقمـد أهؾ اًمؽقومي  (.26) أمو أهؾ مؽي ومعـدهؿ (.263(، وذم أظمرى )2333)

(262،) (.2662أو) (2662) وقمـد أهؾ اًمبٍمة ( 22وروي قمـ اسمـ قمبوس أهنو2،) 

وقمد   (.2633) (، وقمـ راؿمد266) وقمـ محقد (،277(، وقمـ قمطوء )26وقمـ قمكم )

(، 2222واعمشفقرأهنو ) (.26سمعضفؿ آيوت اًمطبعي اهلـديي ومصحػ اعمديـي ومجوءت )

 (آيي هنل،333و) آيي أمر، (333آيي وقمقد، و) (333و) (آيي وقمد،333مـفو)

آيي  (33آيي احلالل واحلرام، و) (233آيي ىمصص، و) (333و) آيي أمثول، (333و)

(.22) وآيوت اًمـسخ شمسبقح،
(1)

 

                                                 
()  ىمول حمؿد سمـ قمقسك: مجع قمدد آي اًمؼرآن ذم اعمدين ؾمتي آٓف آيي. ىمول قمؿرو: وهق اًمعدد اًمذي » ل: ىمول اًمؼرـمب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمول  وإن ردده اًمعؾامء واخلقاص ذم مقاقمظفؿ. همػم صحقح، (2222) هنوواًمؼقل سمل

إن أطمد اًمضبوط اًمشقعي ذم إؾمالم آسمود /سمويمستون حتدى أو ـموًمى قمؾامء  سمعض أهؾ اًمعؾؿ:

ىموئال: إين مستعد ٓقمتـوق مذهى اًمسـي  آيي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، (2222اًمسـي أن يعددوا )

آيي  (2222) «إرؿمود اًمشقعي»وذيمر اًمشقخ رسومراز ظمون صػدر ذم  ذ. وقمجز اًمـوس قمـف.طمقـئ

وملسمدى اًمضوسمط اًمشقعل رضوه سمؼبقل مذهى اًمسـي ذيطي إصمبوت اًمعدد  ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ.

                                                                                                                           
ـدوكف إًمقف. وأمو اعمدين إظمػم ومفق ىمقل إؾمامقمقؾ سمـ رواه أهؾ اًمؽقومي قمـ أهؾ اعمديـي، ومل يسؿقا ذم ذًمؽ أطمد سمعقـف يس

ضمعػر: ؾمتي آٓف آيي وموئتون آيي وأرسمع قمنمة آيي. وىمول اًمػضؾ: قمدد آي اًمؼرآن ذم ىمقل اعمؽقلم ؾمتي آٓف ومئتو آيي 

وؾمً  وشمسع قمنمة آيي. ىمول حمؿد سمـ قمقسك: ومجقع قمدد آي اًمؼرآن ذم ىمقل اًمؽقومقلم ؾمتي آٓف آيي ومئتو آيي وصمالصمقن

آيوت، وهق اًمعدد اًمذي رواه ؾمؾقؿ واًمؽسوئل قمـ محزة، وأؾمـده اًمؽسوئل إمم قمكم ريض اهلل قمـف. ىمول حمؿد: ومجقع 

قمدد آي اًمؼرآن ذم قمدد اًمبٍميلم ؾمتي آٓف ومئتون وأرسمع آيوت، وهق اًمعدد اًمذي مه قمؾقف ؾمؾػفؿ طمتك أن. وأمو 

آٓف ومئتون وؾمً وقمنمون. وذم روايي ؾمتي آٓف ومئتون  قمدد أهؾ اًمشوم ومؼول حيقك سمـ احلورث اًمذموري: ؾمتي

. ىمول أسمق قمؿرو: ومفذه «سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ»ومخس وقمنمون، كؼص آيي. ىمول اسمـ ذيمقان: ومظـً أن حيقك مل يعد 

اظمتٍمه . و/23-22)شمػسػم اًمؼرـمبل .«إقمداد اًمتل يتداوهلو اًمـوس شملًمقػو، ويعدون هبو ذم ؾموئر أوموق ىمدياًم وطمديثًو

  (/66، واًمسققـمل ذم اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن /اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه 

 (/6)اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن . «مجقع آي اًمؼرآن ؾمتي آٓف وؾمً مئي وؾمً قمنمة آيي»وقمـ اسمـ قمبوس ىمول: 

ؾمتي آٓف ومئي  وقمدد آيوشمف ذم ىمقل قمكم ريض اهلل قمـف ؾمتي آٓف ومئتون وصمامن قمنمة، وقمطوء»وىمول اًمزرىموين: 

)اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن،  ․«وؾمبع وؾمبعقن، ومحقد ؾمتي آٓف ومئتون واصمـتو قمنمة، وراؿمد ؾمتي آٓف ومئتون وأرسمع

 (/62اًمـقع اًمراسمع قمنم

مجؾي مو ذم اًمؼرآن مـ أيي ؾمتي آٓف وؾمً مئي وؾمً وؾمتقن آيي، أًمػ مـفو »وىمول حمؿد سمـ قمبد اهلل اخلرر: 

ل، وأًمػ مـفو وقمد، وأًمػ مـفو وقمقد، وأًمػ مـفو قمقودة إمثول، وأًمػ مـفو ىمصص وأظمبور، أمر، وأًمػ مـفو هن

 ./6)ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر  ․«ومخس مئي طمالل وطمرام، ومئي دقمو وشمسبقح، وؾمً وؾمتقن كوؾمخ ومـسقخ
و ذم طموؿمقي اًمطحطووي قمؾی مراىمل  ./333ومثؾف ذم هنويي اإِلجيوز ذم ؾمػمة ؾمويمـ احلجوز كؼال قمـ  اًمشقخ أيب إؾمحوق اًمثعؾبل 

، -3، عمحؿد سمـ قمؿر اجلووي. واكظر: شموريخ اًمؼرآن، ص3، وهنويي اًمزيـ ذم إرؿمود اعمبتدئلم، ص2اًمػالح، ص

  ، ٓسمـ اجلقزي( 2-7ًمؾديمتقر حمؿد ؾمومل، و ومـقن إومـون، ص

( آيي إمم قموئشي ريض اهلل قمـفو كؼال 2222)( اًمؼقل سملهنو 3وقمزا اًمشقخ إمداد اهلل أكقر ذم ومضوئؾ اًمؼرآن )ص: 

ٕيب اًمؾقٌ اًمسؿرىمـدي. ومل كعثر قمغم هذه اًمـسبي إمم قموئشي ذم مبحٌ شمعداد أيوت مـ هذا  «سمستون اًمعوروملم»قمـ 

قمدد  )سمستون اًمعوروملم، اًمبوب اًمثومـ وإرسمعقن سمعد اعمئي ذمهذا اًمؼقل إمم قمومي اًمـوس. «سمستون اًمعوروملم»اًمؽتوب. وإكام قمزا 

 آيوت اًمؼرآن ويمؾامشمف( 

( إمم قموئشي ريض اهلل قمـفو اًمؼقل 3)ص  «قمؾقم اًمؼرآن»ويمذًمؽ قمزا اًمشقخ ؿمؿس احلؼ إومغوين رمحف اهلل ذم 

. ًمؽـ مل كجد كسبي هذا اًمؼقل اعمـسقب إمم قموئشي ريض اهلل «ومـقن إومـون»، و«شموريخ اًمؼرآن»( كؼال قمـ 2222سملهنو )

ريـ، سمؾ مل كجد هلذا اًمعدد ذيمًرا قمغم اإلـمالق. قمـفو ذم اًمؽتوسملم اعمذيمق



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
مػم مروان ا» ذيمر هذه اًمؼصي اًمؼويض حمؿد ـموهر قمكم ذم يمتوب اًمذي ذيمره اًمشقخ رسومراز.

 .3ص  ٕمػم مروان سمـ احلؽؿ: ؿمخصقتف ودوره()ا «ويمردار ًؿمخصق سمـ طمؽؿ:

ومؿـفؿ مـ قمد  آيتلم  وإكام اظمتؾػً ـمريؼ شمعدادهو. كف ٓظمالف ذم قمدد أيوت،واحلؼ أ

سمسؿ اهلل » ومـفؿ مـ أدظمؾ ومـفؿ مـ قمد  آيي واطمدة آيتلم ذم سمعض إمويمـ، آيي واطمدة،

 ومـفؿ مـ قمد  أوىموف أيوت ومـفؿ مـ مل يدظمؾفو، ذم اًمعد واإلطمصوء، «اًمرمحـ اًمرطمقؿ

)رمقزهو(.
(1)

  

 : ومعجزة مستمرة لرسول اهلل القرآن الكريم كالم اهلل ادعجز،

  وقمجوئبوت، ومعجزات. صمي أكقاع مـ إؿمقوء: قموديوت،اًمدكقو شمضؿـ صمال

مثؾ ىمطع  غم إؾمبوب اًمتل اهقن قمغم اًمعومي واخلوصي شمعؾؿفو،وموًمعوديوت شمؽمشمى قم

 ؿ ىمقودة اًمسقورات. وشمعؾ اًمؽأل سمؤًمي،

وًمقسً ذم متـوول  غم إؾمبوب اًمتل يعؾؿفو اخلقاص واعمفرة،واًمعجوئبوت شمؽمشمى قم

 مثؾ صـوقمي اًمطوئرات أو اًمؼـبؾي اًمذريي وكحقمهو.  أيدي قمومي اًمـوس.

 سمؾ شمؽمشمى قمغم اًمؼدرة اخلوصي عمسبى إؾمبوب. مو ٓ يبـل قمغم إؾمبوب، واعمعجزات

 ومم أقمطك يمؾ كبل معجزة شمـنمح هبو ىمؾقب اًمـوس ومقممـقا سمف. احلديٌ أن اهلل شمعورد ذم

 ىمول شمعومم: وأمو معجزة حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؿعجزة دائؿي أسمديي.

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ
 (٨٨اإلرساء/ ) َّ ٌّ

 وحتدى ذم ؾمقرة اًمبؼرة دى ذم سمعض اعمقاضع سمنشمقون قمنم ؾمقر مثؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ،وحت

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱىمول شمعومم: سمنشمقون ؾمقرة  واطمدة سمنزاء ؾمقرة اًمؼرآن.
 (٣١ابللرة/ ) َّ جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع

                                                 
( ًمقس ؾمبى اظمتالومفؿ اظمتالومفؿ ذم ذات اًمؼرآن، ؾمبى اظمتالومفؿ ذم اًمعدد سمعد اًمستي آٓف ذم مػفقم أيي ومو )

آيي مـ يمؾ ؾمقرة ومزاد قمـده  «اًمرطمقؿسمسؿ اهلل اًمرمحـ »يدظمؾ ذم أيوت ومو ٓ يدظمؾ ومقفو، ومؿثال: سمعضفؿ أدظمؾ 

عضفؿ قمدهو آيي ذم اًمػوحتي ومل يعدهو ذم سمؼقي اًمسقر، وسمعضفؿ قمدهو آيي ذم ؾموئر اًمؼرآن ومل يعدهو ومی ؾمقرة اًمعدد، سم

، ومؿـ هـو (٦١)الرمحَ/  َّ مع ُّٱ)سمراءة( وهؽذا. وسمعضفؿ ضمعؾ اًمؽؾؿي اًمقاطمدة ًمقسً آيي مثؾ ىمقًمف قمز وضمؾ:

 (/3ؽريؿ اًمعكم )ذح عمعي آقمتؼود، ًمـوس سمـ قمبد اًم․اظمتؾػ اًمعدد اظمتالوموت يمثػمة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   36   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وجلل اعمنميمقن واًمقفقد واًمـصورى قمغم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم اًمؼتول 

ًمعريب واًمػصوطمي رهمؿ أهنؿ يموكقا أومذاذا ذم إدب ا واعمعريمي معف ومل يؼبؾقا هذا اًمتحدي،

ومـ دمرأ مـ سمؾغوئفؿ قمغم قمؿؾ سمعض اًمؼقاذم سمنزاء هذا اًمتحدي اًمؼرآين ضحؽ  واًمبالهمي،

ا جلقدهتو واًمؼصوئد اًمسبع اًمتل قمؾؼً ذم اًمؽعبي كظرً  واؾمتفزؤوا هبؿ. قمؾقفؿ معوسوهؿ،

وأسمً أظمً امرئ اًمؼقس  وكزقمً مـفو طملم كزول اًمؼرآن اًمؽريؿ، روكؼفو،ومتقزهو ذهى 

ًمؽـفو طملم ىمرأت هذه أيي اًمؽريؿي ومقام خيص ـمقومون كقح قمؾقف اًمسالم كزقمً كزقمفو و

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱىمصقدة أظمقف قمغم اًمػقر:
ٔد/ ) َّحك جك ْ١١) 

  ا مـ اًمؽتى إلسمراز إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ.أهؾ اًمعؾؿ قمددً أًمػ  

ومصحوء اًمعرب وسمؾغوؤهؿ سمحالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ وومصوطمتف قمغم رؤوس وأىمر 

واهلل إن ًمؼقًمف اًمذي يؼقل طمالوة، وإن قمؾقف ًمطالوة، وإكف » ىمول اًمقًمقد سمـ اعمغػمة: ٕؿمفود.ا

)اعمستدرك ًمؾحويمؿ، رىمؿ:  ش.ؿ مو حتتفحطِ وإكف ًمقَ  ،أؾمػؾف، وإكف ًمقعؾق ومو يعغم ٌق غدِ مُ  ،عمثؿر أقماله

76)وىمول احلويمؿ: صحقح اإلؾمـود قمغم ذط اًمبخوري. وواومؼف اًمذهبل ، 

قن قمتبي سمـ رسمقعي إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقعظ رؾمقل اهلل اعمنميمأرؾمؾ 

وقمرض قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مو  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وحيؿؾف قمغم اًمتخكم قمـ اًمدقمقة،

وىمرأ قمؾقف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعض أيوت  واعُمؾؽ. ،واعمول ،يغريف قمؾقف مـ اعمرأة

اكدومع  وعمو ؾملًمف اعمنميمقن قمام وىمع، ،ورضمع إمم أهؾف، ومل خيرج إمم ىمريشو ا قمؿقؼً تلصمر هبو شملصمرً وم

 يي ىي مي خي ُّٱواهلل مو هق سمشعر وٓ يمفوكي وٓ ؾمحر، وىمرأ اًمسقرة إمم ىمقًمف:» ىموئال:
، وملمسؽً سمػقف وكوؿمدشمف سموًمرطمؿ أن يؽػ، وىمد (٥١فطيت/ ) َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

. 2)شمػسػم اًمبغقي، ومصؾً:ش. يـزل سمؽؿ اًمعذاُب قمؾؿتؿ أن حمؿًدا إذا ىمول ؿمقئو مل يؽذب، ومخػً أن 

 ، سموب اًمؼقل ذم إصمبوت كبقة حمؿد اعمصطػك صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(62قفؼل، صوآقمتؼود ًمؾب

صعقسمي سمؿؽون قمغم يمؾ مـ هى ودب  اًمقصقُل إمم أقمامق ومصوطمي اًمؼرآن ومـ اًم

-جوز اًمؼرآن اًمؽريؿإلسمراز إقم– وكؼدم إمم اًمؼورئ  ومـغض اًمطرف قمـ هذا اجلوكى، وسمالهمتف،

 ٔزم وضمقاهر صدرت مـ أىمالم يمبور اًمعؾامء واعمعوسيـ مـ همػم ضموكى اًمػصوطمي واًمبالهمي. 

سموًمبسط  هغم صدق اًمؼرآن اًمؽريؿ وإقمجوزومصؾ اًمشقخ ؿمؿس احلؼ إومغوكی اًمؽالم قم

ومـ أراد  كغض اًمطرف قمـ هذه إسمحوث أيضو، .77إمم ص  63واًمتػصقؾ مـ ص 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  وكؼدم سمعض اجلقاكى كظرا ًمإلجيوز ووضع قمؼؾقي اًمؼراء ذم آقمتبور: ف.آـمالع ومؾػمضمع إًمق

  نة يف القرآن الكريم:اكتشىف بعض احلقىئق الكىم

- حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت حت جت هب ٱُّٱ 
(٣٧اىفجح/ ) َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس

ة مع أصحوسمف سمعد  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اخلروج إمم مؽي اعمؽرمي ًمؾعؿرأراد رؾمقل اهلل

حتسلم اًمعالىموت مع منميمل مؽي  -قمالوة قمغم أداء مـوؾمؽ اًمعؿرة– وىمصد سمذًمؽ اهلجرة،

يمقال اهؿ أهؾ اعمؽي سموهلجقم قمغم اعمديـي طملم  و اًمدقمقة إمم احلؼ ذم قملم آقمتبور،واضعً 

  مقاضمفي أهؾ ظمقؼم.

 ؽ قمغم أصحوسمف،ومؼص ذًم رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اعمـوم أكف يدظمؾ مؽي،

ومؾام سمؾغ احلديبقي  هـ.2وملهؾ سموًمعؿرة مع أًمػ وأرسمع مئي مـ أصحوسمف وظمرج مـ اعمديـي قموم 

طمتك شمقصؾقا إمم أن يعقد  وضمرت طمؾؼوت مـ احلقار سمقـف وسملم اعمنميملم، اقمؽمضف اعمنميمقن.

سمح هبو ومذ مـ همػم ؾمالح ويؿؽٌ هبو صمالصمي أيوم.قموم ىموسمؾ يدظمؾ مؽي و إمم اعمديـي هذا اًمعوم،

 يل ىل مل خل ُّٱوكزل ىمقًمف شمعومم: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اهلدَي وهؿ سموًمرضمقع.
هؾ  ومؼول سمعض اًمصحوسمي اعمتحؿسلم: (٣ – ٥اىفجح/ ) َّ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

صمؿ ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مؽي مـ اًمعوم  كعؿ. ىمول:إي، رؾمقل اهلل؟ هذا ومتح يو

أيـ رؤيوك يو رؾمقل  وىمول ًمف سمعض أصحوسمف ذم صؾح احلديبقي: صحوسمف.اًمؼودم ًمؾعؿرة مع أ

أيي. ومرضمعقا ومػتحقا  َّهت مت خت حت جت هب ٱُّٱوملكزل اهلل: اهلل؛ ومنهنو مل شمتحؼؼ.

وًمالؾمتزادة مـ هذه اًمؼصي ذًمؽ ومؽون شمصديؼ رؤيوه ذم اًمسـي اعمؼبؾي.  ؿر سمعدظمقؼم، صمؿ اقمت

 ػم واحلديٌ اعمختؾػي. يرضمع إمم شمػسػم ؾمقرة إطمزاب مـ مصودر اًمتػس

وهق معجزة مـ  ؽي ذم أوضوع ؿموىمي همػم مقاشمقي إظمبور سموًمغقى،إن اًمتـبم سمدظمقل م 

 معجزاشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ودًمقؾ قمغم صدق اًمؼرآن اًمؽريؿ. 

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ -6
(١١انلٔر/ ) َّيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ

ومؼول سمعض  مـ أن اهجؿ قمؾقفؿ اًمقفقد واعمنميمقن، ػيويمون اعمسؾؿقن يتقضمسقن اخلق

 ومـزًمً هذه أيي. اًمصحوسمي: يو رؾمقل اهلل مو يليت قمؾقـو يقم كلمـ ومقف وكضع ومقف اًمسالح؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذم قمفد اخلؾػوء  ،وىمد حتؼؼ هذا اًمتـبم ذم قمفد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

شمعومم اعمسؾؿلم طمؽقمي ىمقيي  وأورث اهلل اًمراؿمديـ  سمعده صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمؾ اًمتحؼؼ.

امتدت إمم اًمشوم واًمعراق وأومغوكستون، وسمؾقؿمستون واًمسـد  قمغم قمفد اخلؾػوء اًمراؿمديـ،

 وهمػمهو قمالوة قمغم ضمزيرة اًمعرب. 

- مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ 
 (الروم) َّ  مض خض حض جض خصمص حص مس خس  حس جس جخمخ

 شمـبلت سملهنؿ ؾمقغؾبقن ذم سمضع ؾمـلم. أظمؼمت أيي اًمؽريؿي سملن اًمروم ىمد هُمؾِبقا صمؿ 

يتطؾى اؾمتقعوسمف وومفؿف ذيمر ظمؾػقي اًمؼصي  ويمقػ حتؼؼً؟؟ متك يموكً هذه اًمبشورة

 سموظمتصور:

ويموكتو  يموكً احلؽقمي اإليراكقي ذم ذق ضمزيرة اًمعرب، واحلؽقمي اًمرومقي ذم همرهبو،

مل يؽتى مثؾف  إكف يمتى طمقل ذهوب اًمسؾطي اًمرومقي مو يؼول: أىمقى احلؽقموت ذم قمفدمهو،

 طمقل طمضورة مـ احلضورات.

 ويمون اإليراكققن يعبدون اًمشؿس.  يمون اًمرومققن معظؿفؿ قمغم اًمـٍماكقي،

(،ظمرج اًمـوس قمؾقف ىمبؾ MAYRICE)موريس  واؾمؿ اعمؾؽ اًمذي يمون حيؽؿ رومو هق

ومؽوكً صمقرة مقومؼي ضد اعمؾؽ اًمذي مبعٌ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمثامكقي أقمقام،

 (.PHOCAS)ومقيموس  قمم اًمعرشوشمىمتَِؾ،

احلؽؿ أرؾمؾ رؾمقٓ مـف إمم إيران خيؼمهو سمتقًمقف احلؽقمي، ويمون  «ومقيموس» سمعد مو شمقمم

( اسمـ كقذوان اًمعودل. وأسمك ظمرسو ىمبقل CHOSROSEحيؽؿ إيران يقمئذ ظمرسوسمرويز)

ومل يستطع  م،23صمؿ هجؿ قمغم رومو سمجـقده ودظمؾً ىمقاشمف اًمشوم قموم  احلؽقمي اجلديدة،

وواصؾً اًمؼقات اإليراكقي شمؼدمفو طمتك ومتحً إكطويمقي،  قيموس رد هذه اهلجامت،وم

 -قمداء مـفو -وؾموقمد يمثػم مـ اًمػرق اًمداظمؾقي )سمقً اعمؼدس(، واؾمتقًمً قمغم أورؿمؾقؿ

 ممو ؾمّفؾ قمغم ظمرسو مفؿتف. اًمػوحتلم اجلدد،

هذه أرؾمؾ سمعض أقمقون احلؽقمي إمم احلويمؿ اًمرومل ذم  «ومقيموس»كظرا ًمـؽسي 

ستعؿرات اإلومريؼقي، وـمؾبقا مـف اًمسعل ًمإلسمؼوء قمغم احلؽقمي وصقهنو،وملرؾمؾ اسمـف هرىمؾ اعم

(HARACLIUS،)،همػم أكف  ،«ومقيموس»وىمتؾ  وموؾمتقمم هرىمؾ سمعد طمرب ـمػقػي قمغم اًمعوصؿي–



َ قيدةَ الع َ شرحَ   32   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طمتك ومؼد اًمرومققن يموومي إضمزاء اًمنمىمقي  مل يتؿؽـ مـ إيؼوف ـمقومون اًمػرس، -هرىمؾ

م، وظمرضمً اًمعراق واًمشوم و ومؾسطلم ومٍم وآؾمقو 22واًمغرسمقي مـ طمؽقمتفؿ قموم 

ويموكقا ظموئػلم  وشمؼؾصً اإلمؼماـمقريي اًمروموكقي ذم اًمؼسطـطقـقي، اًمصغرى مـ أيداهؿ،

 و.يؽمىمبقن رضب إقمداء اًمعوصؿي أيًض 

 ومفدمً اًمؽـوئس، واؾمتبدت احلؽقمي اإليراكقي سموًمرقمويو اًمروم ًمؾؼضوء قمغم اعمسقحقي،

 ًمـصورى.وىمتؾً كحق مئي أًمػ مـ ا

ويمؿ يمون اإليراكققن يتؽؼمون، سمنمؽوكؽ أن شمدرك ذًمؽ  ويمقػ يموكً إوضوع طمقـئذ،

 مـ ظمالل يمتوب أرؾمؾف ظمرسو سمرويز إمم هرىمؾ مـ سمقً اعمؼدس:

مـ ًمدن اإلًمف يمرسى، اًمذي هق أيمؼم أهلي، ومؾؽ إرض يمؾفو، إمم قمبده اًمؾئقؿ »

؟! ٓ ومؾامذا !إكؽ شمثؼ ذم إهلؽ إكؽ شمؼقل: هرىمؾ. اًمغوومؾ:   «يـؼذ إهلؽ اًمؼدس مـ يدي 
وهذه إطمقال اًمسقئي اؾمتبد ومقفو اًمقوس واًمؼـقط هبرىمؾ، وىمرر اًمعقدة إمم ىمٍمه اًمقاىمع 

و(، وأقمد ًمف قمدشمف يمؾفو. وىمبقؾ مغودرشمف )شمقكس طموًمقً  ( سمنومريؼقي،CARTHAGEىمرـموضمـي ) ذم

وذهى  ،هرىمؾ سموًمبؼوءسقح وكجح ذم إىمـوع سمؼؾقؾ حتويؾ يمبػم أؾموىمػي اًمروم سموؾمؿ اًمديـ واعم

يعوهد اهلل  شمعومم قمغم أكف ًمـ يعقش أو يؿقت إٓ مع اًمشعى  ،«ؾموكً صقومقو»هرىمؾ إمم ىمرسمون 

 اًمذي اظمتوره اهلل ًمف. 

ا إمم يمرسى يطؾى مـف ( أن يرؾمؾ هرىمؾ ؾمػػمً SAINوظمالل ذًمؽ اىمؽمح اًمؼوئد اإليراين)

 رسى ذم همضى ؿمديد :اًمصؾح وًمؽـ مل يؽد يصؾ اًمؼوصد اًمرومل إمم اًمؼٍم طمتك صوح يم

 وًمـ أصوًمح اًمرومل.  وإكام أريد هرىمؾ مؽبال سموٕهمالل حتً قمرر، ٓ أريد هذا اًمؼوصد،

وسمعد ميض مدة ريض اإلمؼماـمقر اإليراين أن يصوًمح هرىمؾ قمغم ذوط معقـي هل أن 

 يدومع مؾؽ اًمروم :

مـ اًمػضي، وأًمػ صمقب  (TALENT( مـ اًمذهى، وأًمػ شموًمـً )TALENTأًمػ شموًمـً)

 وأًمػ ومتوة قمذراء.  ،وأًمػ ضمقاداحلرير، مـ

 (:TALENTتوضوح )

 وٓخيؾق ذيمر مؼدار اًمتوًمـً هـو مـ وموئدة:
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وزن مـ إوزان، ويسقد أىمسوم خمتؾػي ًمف ذم خمتؾػ  (TALENTاقمؾؿ أن اًمتوًمـً )

ًمــظر يمؿ يسووي أًمػ  همرام، (33يمؾقهمرام و) (6و اًمتوًمـً اًمرومل يعودل ) إمويمـ،

 ى:شموًمـً مـ اًمذه

( 23م )63/أسمريؾ قموم ( مـ اًمذهى صبوح اًمققم 6.2ؾمعر أوكس )

 ( دوٓر.3723( أوكس مـ اًمذهى يعودل )2.6ومقؽقن ؾمعر يمقؾق واطمد ) دوٓر،

( يمقؾق مـ اًمذهى ومتؽقن ىمقؿي اًمتوًمـً اًمقاطمد مـ 6.3واًمتوًمـً اًمقاطمد يعودل )

 دوٓر. (262263اًمذهى)

 36226333ومقؽقن ىمقؿي أًمػ شموًمـً:  د ذم أًمػ،صمؿ كرضب صمؿـ اًمتوًمـً اًمقاطم

 دوٓر.

 وهمػمهو مـ إقمراض. ،أضػ إًمقف ىمقؿي اًمػضي هذا طمسوب اًمذهى ومؼط،

كظرا إمم –إٓ أكف يمون مـ اعمرضمح ًمديف  يمون هرىمؾ سمنمؽوكف ىمبقل هذه اًمنموط،

 أن يستخدم هذه إمقال ذم اهلجقم إظمػم قمغم اًمعدو. -إوضوع

وذم ضموكى آظمر أطمدصمً هذه  ؾموئدة قمغم هذا اعمـقال ذم ضموكى، يموكً هذه إوضوع

ويمون  ويموكً ومورس شمممـ سمنًمقهقي اًمشؿس، وشمعبد اًمـور، إطمداث ساقمو ذم مؽي اعمؽرمي،

اًمروم يممـقن سموًمقطمل واًمرؾموًمي، ومؽون هقى اعمسؾؿلم سمصقرة ـمبقعقي مع اًمروم ذم هذه 

ومؾام شمبلم شمغؾى ومورس قمغم رومو  قؾمقي،ويمون اعمنميمقن يصؾقن طمبوهلؿ سمنيران اعمج احلرب،

إظمقاكـو قمغم  ىمد اكتٍم : أٓ شمرون:ىمول أقمداء اإلؾمالم وسمؾغً أكبوؤه مؽي اعمؽرمي، ،م22قموم 

ويمون اعمسؾؿقن ذم مؽي يعقشقن ضعػو وقمجزا  قمؾقؽؿ. يمذًمؽ ؾمــتٍم إظمقاكؽؿ ذم اًمديـ،

  :ذم هذه إوضوع اًمسقئي ومـثرت هذه إىمقال اعمؾح قمغم اجلرح، ومتـزل آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ

 جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱ
 خف حف مغجف جغ مع مظجع حط  مض خض حض جض خصمص حص مس خس  حس
(الروم) َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ملىل خل  حق مف

 شمـبلت أيوت سملن اًمروم ؾمقغؾبقن ذم سمضع ؾمـلم.

عممرخ و ذم ذًمؽ اًمقىمً يمام يؼقل اوطملم شمـبل اًمؼرآن سمذًمؽ يمون أسمعد اًمتـبآت وىمققمً 

خيػك أن هذا اًمتـبل ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ضموء ممـ يـػرد وٓ(،EDWARD GIBBONاًمـٍماين )
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ومام إن شمـبل اًمؼرآن اًمؽريؿ سمذًمؽ طمتك سمدأ حتقل يمبػم سموًمؼدرة قمغم إؾمبوب واًمقؾموئؾ يمؾفو.

آؾمتعدادات احلرسمقي ذم اًمؼسطـطقـقي  وسمدأذم هرىمؾ ىمقٍم اًمروم، ومقضع ظمطي مقومؼي ًمؾغويي،

ويمون هرىمؾ قمغم قمؾؿ سملن اإلمؼماـمقريي اًمػورؾمقي ضعقػي اجلوكى ذم ؿممون  ورويي، سمجدٍ 

وموؾمتخدم أؾمطقًمف اًمبحري ًمؾفجقم مـ اخلؾػ، وأكزل ضمـقده ذم آرمقـقو قمـ ـمريؼ  اًمبحر،

وؿمـ هجقمو واؾمعو قمغم اإليراكقلم ذم كػس اعمؽون اًمذي هزم اإلؾمؽـدر  اًمبحر إؾمقد،

وشمزقمزقمً أىمدامفؿ ، همػم أكف  يراكققن هبذه اهلجؿي اعمبوهمتي،إقمظؿ ومورس ذم قمفده. ومبفً اإل

ويمون سمنمؽوهنؿ أن اهجؿقا سمف قمؾقف إٓ أن  يمون هلؿ شمقاضمد قمسؽري مؽثػ ذم آؾمقو اًمصغرى،

وقمالوة قمغم هوشملم اهلجؿتلم  صمؿ قمود إمم اًمؼسطـقـقي، هرىمؾ سموهمتفؿ هبجقم مموصمؾ مـ اًمشامل،

 واصؾ صمالث مفامت أظمرى:

 (.MESOPOTAMIAم وصؾً هذه اعمفامت إمم )262م، وقموم263قمومم، و26ذم قموم

إٓ  وظمؾً اعمـوـمؼ اًمرومقي يمؾفو مـ اًمؼقت اًمػورؾمقي، ومضعػً كشقة آقمتداءات اًمػورؾمقي،

وقمود هرىمؾ  م،267ذم ؿمفر ديسؿؼم قموم  «كقـقا»أن احلرب إظمػمة اًمػوصؾي وىمعً ذم مـطؼي 

 م، وموؾمتؼبؾ آٓف مـ اًمـوس سمطؾفؿ.26اًمػوشمح إمم اًمؼسطـطقـقي ذم ؿمفر مورس قموم 

ومتحؼؼ مو شمبـل سمف اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اكتصور اًمروم مـ ضمديد ذم مققمده اعمحدد )شمسع 

 سمؾغفؿ اكتصور اًمروم قمغم ومورس. و طملم اكتٍم اعمسؾؿقن ذم سمدر قمغم اًمؽػور، ؾمـقات(.

 إٓ أن ىمٍمه ؿمفد ظمروضمو قمؾقف، و وختقومو مـ هذا اًمـؽسي اؾمتعد ظمرسو ًمؾفروب،

 ومامت سمعد مخسي أيوم ذم طمول يرصمك ًمف. أًمؼك وًمده ؿمػموه قمؾقف اًمؼبض ووضعف ذم رسداب.

ومتؼوشمؾً اًمعوئؾي اعمؾؽقي ومقام  ومؼتؾف أمػم مـ أمرائفؿ سمعد صمامكقي ؿمفقر، وشمقمم ؿمػموه اًمعرش،

 .-اسمـ ظمرسو-صمؿ صوًمح ىمبوذ اًمثوين سمقـفو،طمتك شمقمم اعمؾؽ شمسعي مؾقك ظمالل أرسمعي أقمقام،

3 وإكثك ممو خيتص سمف احلققاكوت: ىمؾقب اًمـوس ىمديام أن كظوم اًمذيمر شملصؾ ذم 

 حم  جم هل مل خل حل ُّٱوىمول اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ؾمقرة اًمذاريوت: اإلكسون واًمدواب.
(١٩اذلاريات/ ) َّ خم

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱوأوضح مـف مو ضموء ذم ؾمقرة يس:
(١٦يس/ ) َّ هت مت خت  حت جت

 ذم اًمـبوشموت سموًمتحديد.  ومؼد سطمً أيي اًمؽريؿي سمخؾؼ اًمزوضملم
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وأمو اًمذيمر  وأصمبً اًمعؾؿ اًمطبقعل اًمققم أن اًمـبوشموت وإؿمجور ومقفو اًمذيمر وإكثك،

سمؾ يؼقل ظمؼماء اًمـبوشموت: إن مـ إؿمجور مو كصػف ذيمر، ، وإكثك مـ اًمـخقؾ وملوضح وأسملم

 وسمعض اًمـبوشموت ذيمر ؾمتي أؿمفر، أكثك ؾمتي أؿمفر.  واًمـصػ أظمر أكثك.

وذيمر اًمؼرآن اًمؽريؿ  ـوس يظـقن أن اجلـلم ذم همشوء واطمد داظمؾ سمطـ أمف.يمون اًم -2

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين  ٱُّىمول شمعومم: صمالث فمؾامت أي أهمشقي،

 (٦الزمر/ ) َّيي

 وهذه إهمشقي متـع وصقل اًمـقر إًمقف ومسؿقً فمؾامت. 

اطمد وًمؽؾ و وأصمبً اًمعؾؿ اًمطبقعل اًمققم أن اجلـلم مؾػقف سمثالصمي أهمطقي أو أهمشقي، 

إديؿ   ،(MESODERMإديؿ اعمتقؾمط   )، (ECTODERMإديؿ اًمظوهر) مـفو اؾمؿ خيصف:

 (.ENDODERMاًمبوـمـ )

شملهقؾ إؿمجور ًمإلصمامر قمـ ـمريؼ ذرات وأضمزاء اًمشجر  :أي ،جور. شمؾؼقح إؿم2

مـفو مرور اهلقاء سموًمشجر اًمػحؾ إمم اًمشجر  ًمف ـمرق قمدة.، اًمػحؾ قمغم إؿمجور إكثك

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ُّٱوإًمقف يشػم ىمقًمف شمعومم: وشملسمػمه، إكثك،
(٣٣اْلجر/ ) َّ ىك  مك لك

أو هل سمؿعـك أن  -6 .ـك اعمؾؼحوت أي حتؿقؾف وإصمامرهواقمؾؿ أن اًمؾقاىمح طمقـئذ سمؿع

  أو اعمراد حتؿؾ اًمريوح اًمسحى. - ومفق سمؿعـك اعمؾؼحوت. اًمريوح شمؾؼح سمرـمقسمتفو اًمسحى،

  ًمرـمقسمي.أو اعمعـك حتؿؾ اًمريوح ا -3

ظمرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ اجلحػي إمم اًمطريؼ اًمعوم اًمذي يمدي إمم  -7

 مل خل ُّٱومـزل ىمقًمف شمعومم: مؽي ظمالل اهلجرة ومذيمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مقـمـف،
(٨١اىلطص/ ) َّمم خم حم جم يل ىل

صغم اهلل ومؼدم رؾمقل اهلل  ظمرج مـ سمؾده صػر اًمقديـ.ا اًمتـبم يشؽؾ معجزة عمـ هذ

وىمدمفو  قمؾقف وؾمؾؿ ًمؾعؿرة ذم اًمعوم اًمثومـ اهلجري، وىمدمفو ًمؾحٍ ذم اًمعوم اًمعوذ اهلجري،

 ذم طمجي اًمقداع. 

- .و  شمػرق وشمؼسؿ قمؼى اكػجور، يرى اًمعؾؿ اًمطبقعل أن اًمؽقن ًمف وضمقد واطمد

 ومم:ىمول شمع وؾمبؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم يمشػ اًمؾثوم قمـ هذه احلؼقؼي، ُوضِمَد اًمـظوم اًمشؿز،
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(١٢األُبياء/ ) َّمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىكُّٱ

متطر  ويموكً اًمسامء ٓ وملكبتً. شمـبً، أن إرض يموكً ٓ مـ معوين هذه أيي:و

 وأظمرج مـ إرض اًمـبوشموت. وملمطر اهلل شمعومم اعموء مـ اًمسامء،

 - يمون قمؾامء اًمطبقعي يرون اًمذرة (ATOM) ،واقمتؼمهو اًمؼرآن  همػم ىموسمؾي ًمؾؼسؿي

 جن مم خم حم جم هل مل خل ٱُّٱىمول شمعومم: وكصػ ىموسمؾي ًمؾؼسؿي، نٍ وىمرقمنمة ىمبؾ  اًمؽريؿ
 ومعؾؿ أن اًمذرة شمـؼسؿ.( ٦٥ئنس/ ) َّ هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن

اًمؼموشمقن  وشمشتؿؾ قمغم وشمقصؾ قمؾامء اًمطبقعي اًمققم إمم أن اًمذرة ىموسمؾي ًمؾؼسؿي،

(PROTON،) (واًمـققشمقنNEUTRON(وإًمقؽؽمون ،)ELECTRON.) ء قمغم هذه اًمدراؾمي وسمـو

 يمشػ اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمؾثوم قمـفو ىمبؾ أًمػ ومخس مئي ؾمـي. ضموءت اًمؼـبؾي اًمذريي.

 ،«ذح ىمصقدة اًمؼمدةاًمدرة اًمػردة»و،«حتدي اًمعؾؿ اجلديد»و هذه اعمؼوًمي مـاؾمتػدك
  وسمعض اعمصودر إظمرى. ومؼدمي اًمشقخ ظموًمد ؾمقػ اهلل قمغم اًمتػسػم،

3- رن مم  ام يل ىل مل ُّٱومؼول: قار ظمؾؼ اإلكسون،ذيمر اًمؼرآن اًمؽريؿ أـم 
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
(املؤٌِٔن) َّ مح جح مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب خب حب

إن  ىمول اخلؼماء: وهل دودة ؾمقداء. دصمً أيي اًمؽريؿي قمـ ظمؾؼ اًمـطػي قمؾؼي،حت

وهل اًمؾؼؿي  صمؿ شمتحقل مضغي، وشمتعؾؼ سمجدار اًمرطمؿ، اًمـطػي شمؽقن يموًمعؾؼي سمعد حتقهلو،

ومعؾؿ أن اهلل اًمعؾقؿ  وهذه احلؼوئؼ ذطمفو رؾمقل أمل ىمبؾ أًمػ ومخس مئي ؾمـي. اعمؿضقهمي.

 اخلبػم هق اًمذي قمؾؿف إيوهو. 

أمثلة أخرى عذ اإلشىرات العلموة وكشف احلقىئق األخرى يف القرآن 

 الكريم: 

- :ؽقر ضقء اًمشؿس يقم ي ،َّ حن جن يم ىم ٱُّٱإؿمورات قمؾؿقي ذم ؾمقرة اًمتؽقير

شمـؽدر اًمـجقم ٱَّٱين ىن من خنُّ اًمؼقومي، وسموًمؼرب مـفو يؽقر ضقؤهو وحيقل يمفرسموء.

  مه جهُّ .ٓ كقر ومقفو مـؽدرةً  مي، وىمرب اًمؼقومي شمبدو اًمـجقم ذم ضقء  اًمؽفرسموءويقم اًمؼق
 حي جيُّ وأمو ىمرب اًمؼقومي ومتسقػم اجلبول أمر هلم. شمسػم اجلبول يقم اًمؼقومي، َّٱيه ىه
 وأمو ىمرب اًمسوقمي ومؼد قمطؾً اًمسقورات واًمطوئراُت  شمتعطؾ اًمـقق احلقامؾ، َّٱمي خي
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وأمو ىمرب اًمسوقمي ومقسعـو أن  ،دمؿع اًمقطمقش يقم اًمؼقوميٱَّٰر ٰذ يي ىي ُّ .اإلسمَؾ 

دمؿع اًمبحور، أو شمقىمد ومتشتعؾ  َّٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ هذا اعمـظر ذم طمديؼي احلققاكوت. ىكر

ٓت، وحتصقؾ كورا يقم اًمؼقومي. وأمو ىمرب اًمسوقمي ومجؿع اًمبحور، واإليؼود سمؿختؾػ أ

وأمو  شمزوج اًمـػقس يقم اًمؼقومي.  َّرئ ّٰ ِّ ُُّّ ٱاًمؽفرسموء اًمتل هل اًمـور أمر قمودي.

وجلـي  ومؾجـي اًمعامل، وجلـي اعمدرؾملم، ىمرب اًمؼقومي ومؼد زوضمً خمتؾػ اًمؾجـوت اًمـوس،

شمسلل اعمقؤودة يقم  َّ ىئ نئ مئ  زئُّ وجلـي خمتؾػ إطمزاب سملم أفمفركو. ،اعمحوملم

  يب ىب نبُّ خيػك قمغم أطمد. صص إؾمؼوط احلؿؾ ىمرب اًمسوقمي ممو ٓومو أيمثر ىم ،اًمؼقومي
واًمشبؽي  ،واًمرؾموئؾ ،واعمجالت ،وهذه اًمصحػ شمـنم صحػ إقمامل يقم اًمؼقومي، َّ رت

 نت مت زتُّ .ىمبؾ يقم اًمؼقومي اًمعـؽبقشمقي اًمتل شمشؽؾ وؾموئؾ كنم اًمصحػ ممو كشوهده
 يت ُّ ي مـ سموب يمشط اجلؾد.واًمدراؾموت اًمػؾؽقي ىمرب اًمسوقم شمؽشط اًمسامء يقم اًمؼقومي.ٱَّىت

وىمرب اًمسوقمي كرى  وشمؼرب اجلـي. شمشعؾ اًمـور يقم اًمؼقومي. َّىف يث  ىث نث  مث زث رث

وهذه أيوت قمغم  ومـوفمر اجلـي ذم اعمـتزهوت واحلدائؼ. مـوفمر اًمـور ذم اعمصوكع وإومالم،

 وًمؽـ شمسبؼفو مؼدموشمف. وًمؾشقخ اًمغامري رؾموًمي ذم هذا اعمقضقع ؾمامهو صؾي سموًمؼقومي،

 . «مطوسمؼي آظمؽماقموت اًمعٍميي»
صمؿ مو آكػجور؟ وهذا يصقر  مو آكػجور، (اىلارعة) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ -6

إرضقي  اًمـوشمٍ قمـ اصطدام إضمسوم ومؽقػ يؽقن آكػجور (BOMB) ومؽرة اًمؼـبؾي

  اًمسامويي؟و

 - :اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ٱُّٱأو يمام ضموء ذم اًمقفقد 
ختؾً  ومؾق يمام كشوهد إرسائقؾ اًمققم وضمقدهو رهـ اًمؼقى اًمؽؼمى. (٥٥٣آل عٍران/ ) َّ  لك

  يت  ٱُّٱ ومحؾ اإلموم اًمرازي واًمؼويض حمؿد يمـعون ىمقًمف شمعومم: قمـفو مل يعد هلو وزن وٓ ىمقؿي.
ؿ، ومتؾؽ لسم»، قمغم اإلكشوء َّ ىث نث مث زث رث ن حُيوَرسمقا وُيؼتؾقا، وشُمسبَی ذراراهُّ

 (.، ص)ىمرة اًمعقـلم عمحؿد يمـعونش.أراضقفؿ

ٍر. (١الزمر/ ) َّ  حض جض مص خص  ُّٱ -3 وومقف إؿمورة إمم أن  اًمتؽقير ًمػ رء قمغم مدو 

سملهنو يموكً ىمبؾ  وقمغم هذا إؾموس اًمعؾؿل شمؼوم إدًمي واًمشقاهد، إرض يمرويي ومدورة.

 رن مم ام يل  ُّٱوموكػجرت ومصورت أرضو وىمؿرا وكجقمو. ظمؾؼ إرض مدورة،
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وهذا مو يؼقًمف  ومشؼؼـوهو. قمغم صقرة كؼطي جمؿدة.يموكً اًمدكقو ( ١٢األُبياء/ ) َّمن زن

وهق أن ؿمؼ اًمسامء سموعمطر، و ؿمؼ إرض  قمؾامء اًمطبقعي. وروي قمـ اسمـ قمبوس شمػسػم آظمر،

  ويموكتو مسدودشملم مـ ىمبؾ. سموًمـبوشموت.

وهون  (٧اىطارق/ ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱاًمـوس طمقورى ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم: -2

صمؿ شمـزٓن رويدا  إن اخلصقتلم ذم اًمصؾى ىمبؾ شمصقر اًمقًمد، شمػسػمه اًمققم، يؼقل إـمبوء:

واًمقًمد اًمذي  ٓسمتداء اًمغويي. «مـ»و ومذيمر اًمؼرآن  اًمؽريؿ إصؾ اًمبعقد، رويدا إمم إؾمػؾ.

ىمول و يـزهلام إـمبوء قمـ ـمريؼ اًمعؿؾقي اجلراطمقي. شمـزٓن، شمستؿر ظمصقتوهو ذم إقمغم وٓ

وموء  اجلديد سملن موء اًمرضمؾ يتؽقن ذم قمظوم اًمظفر، يػقد اًمعؾؿ اًمشقخ اًمعالمي اًمصوسمقين:

وىمد ضموء اًمعؾؿ احلديٌ سمؿخؽمقموشمف » يؼقل اًمشقخ: اعمرأة يتؽقن ذم قمظوم اًمصدر اًمعؾقو.

ومؼد يمشػ اًمعؾؿ احلديٌ أن ذم  ،ومؽتشػوشمف ًمقخؼم قمـ هذه احلؼقؼي اًمتل طمدث قمـفو اًمؼرآن

يي يتؽّقن موء اعمرأة، وقمـد اًمؾؼوء وذم قمظوم اًمصدر اًمعؾق ،قمظوم اًمظفر يتؽّقن موء اًمرضمؾ

اجلـز يتدومؼ اعمـل سمؼقة وؿمدة ويؾتؼل مع اًمبقيضي إكثقيي ًمقجتؿعو ذم ىمرار مؽلم هق 

 (33)اإلسمداع اًمبقوين ذم اًمؼرآن اًمعظقؿ، ص ش.اًمرطمؿ

ي: طمريمي أ(٥٥٢اتلٔبة/ ) َّمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -2

.صمؿ يرشمػع ضغط  (BLOOD PRESSURE) ًمدميزداد اًمؼؾؼ طمتك يتحقل ضغط ا :أي .ىمؾقهبؿ

 يتسبى ذم شمقىمػ طمريمي اًمؼؾى. :أي(HEART FAILURE) اًمدم ومقتحقل ؿمؾؾ اًمؼؾى

محؾف اًمبعض قمغم اإلسمؾ، واًمبعض قمغم ( ١٣يس/ ) َّ ىن من خن حن جن  يم  ُّٱ -7

  اًمسقورات.

- (٨٢يس/ ) َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ 

 النىر:  دة للشجر األخرض يف إيقىداستخدامىت متعد

 مثال:   يستخدم اًمشجر إظمرض سمقضمقه خمتؾػي ذم إيؼود اًمـور،

- ،ومـ  ممو يستحقؾ شمصقر اًمـور سمدوكف. اهقئ اًمشجر إظمرض إويمسقجـ ذم اًمػضوء

 طمقـئذ اسمتدائقي.﴾  جت هب ﴿ذم ىمقًمف: «مـ»

ومقجذب رصقدا يمبػما  حيتػظ اًمشجر سملؿمعي اًمشؿس قمـ ـمريؼ إوراق اخلرضاء. -6
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 ممو يـػع ذم اإليؼود ومقام سمعد.  ٕويمسقد ذم طمقوشمف.مـ صموين ا

- ،وإؿمجور اًمتل شمتخؾؾ إرض سمسبى اًمطقومون وكحقه سمعد ميض مدة ـمقيؾي 

ذم ىمقًمف  «مـ»وقمغم هذا  وىمقد. وهق ظمػم شمتحقل ومحام سمسبى شمؼؾبوت اعمقاؾمؿ وقمقامؾ خمتؾػي.

 ؾمببقي. ﴾  جت هب﴿ 

اعمودة  -أمهفو أن اًمؽروومؾ ة،ًمألؿمجور ومقائد يمثػم» يؼقل اعمفـدس ؿمػقع طمقدر:

يمام جيري ذم قمروق ىمؾقسمـو  شمؼقم مؼوم اًمدم ذم قمروق أهمصون اًمشجر. -اخلرضاء ذم إؿمجور

 وكػقؾمـو ؾمقؾ مـ اًمدم. 

وشمقومر إويمسقجـ ًمؾػضوء. و هذه  ومؿـ وفموئػ إؿمجور أهنو شمستؼل صموين إويمسقد،

ؼؼ ذًمؽ ؾمقاء ذم اًمشعؾ اعمؾتفبي يتح وٓ إويمسقجـ هل اًمتل يستحقؾ شمصقر اًمـور سمدوهنو.

 أو اًمـور اعمتصوقمدة. 

ويمظمذ مـ معـك أيي أن إؿمجور دمذب إمم كػسفو رصقدا يمبػما مـ صموين إويمسقد 

ومنن إؿمجور اًمتل  يـتفل دور اًمشجر هبذا، وٓ ؿ هذا إويمسقد يـػع ًمإليؼود.صم ذم طمقوهتو،

حتقًمً  إرض ىمبؾ ماليلم مـ اًمسـقاتشمؼع قمغم اًمسقاطمؾ واعمـوـمؼي اًمقطمؾقي و اًمتل دظمؾً 

وهذا اًمػحؿ ظمػم وىمقد ذم  يي واًمعقامؾ اعمختؾػي ظمالل مدة ـمقيؾي.ومحام سمسبى اًمتؼؾبوت اجلق

  (63ص  )اًمؼرآن واًمعؾقم و اًمتؽـقًمقضمقو ًمؾؿفـدس طمقدر داكش،هذا اًمعٍم، يـتػع سمف ذم إيؼود اًمـور.

معورج اًمتػؽر ودىموئؼ » ػمهذح هذا اعمعـك اًمديمتقر/قمبد اًمرمحـ طمبـؽي ذم شمػسو

 قمغم أطمسـ وضمف وأمجؾف. (2/66-636) «اًمتدسمر

- يؼقل اًمديمتقر:  (١٦اىنصاء/ ) َّام يل ىل مل يك ىك  مك لك ُّٱ

  ذيمره اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمبؾ ىمرون.وىمد  اطمؽماق اجلؾد يزيؾ اًمشعقر واإلطمسوس،

.3- كظرا إمم معوين –ىمول سمعض اًمـوس ( ٣١اْلديد/ ) َّ جه ين  ىن من خن ٱُّٱ

ًٓ  -ٔييهذه ا وهق أن اعمممـلم هبذا اًمؽتوب طمرمقا مو ذيمرشمف أيي اًمؽريؿي مـ  و، قمجبً ىمق

  ومقائد احلديد ومـوومعف.

-ٔد/ ) َّ مئ زئ ٱُّٱ ىمد حُتَؿؾ هذه أيي قمغم مويمقـي اًمسػقـي حتريمً، و هل ( ١٢ْ

محرار ومتحؿر اعمويمقـي ا اًمذي حيؿؾ سمؽمول اًمؼدرة اإلهلقي،، وهق شمشبقف سموًمتـقر شمشبف اًمتـقر،

  .قش وحترك اًمسػقـيودم اًمتـقر،
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شمـووًمقا ومقف إقمجوز  أهؾ اًمعؾؿ قمنمات اًمؽتى طمقل إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ،قمؿؾ 

 ومـ هذه اًمؽتى:  اًمؼرآن اًمؽريؿ سمجوكى اًمرد اعمػحؿ قمغم إيرادات اعمعؽمضلم.

(، واجلرضموين (، واخلطويب)م:2إقمجوز اًمؼرآن ًمثالصمي مـ إقمالم: اًمرموين)م:

 (. 37)م:

 (.33إقمجوز اًمؼرآن، ٕيب سمؽر اًمبوىمالين )م:

 طبل ذم اًمؼرآن، ًمؾديمتقر حمؿقد ديوب.اإلقمجوز اًم

  .ًمؾشقخ ؿمبػم أمحد اًمعثامين ،إقمجوز اًمؼرآن

 اًمتصقير اًمػـل ذم اًمؼرآن، ًمؾسقد ىمطى.

  .3/6سمعد ، ًمبدر اًمديـ اًمزريمٌم اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن،
رىموين.ًمؾ  قمؾقم اًمؼرآن،مـوهؾ اًمعرومون ذم  زُّ

اًمبشوئر  شمف داركنم(، 23ؼقؾي اعمؽل )م:اًمزيودات واإلطمسون ذم قمؾقم اًمؼرآن ٓسمـ قم

  واعمجؾد اًمسودس يتحدث قمـ إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ. ذم قمنمة جمؾدات.

 .، ًمؾديمتقر كقر اًمديـ قمؽم قمؾقم اًمؼرآن

 قمؾقم اًمؼرآن، عمحؿد قمكم اًمصوسمقين. 

 . ًمؾشقخ ؿمؿس احلؼ إومغوين ،آنقمؾقم اًمؼر

 ًمؾشقخ حمؿد شمؼی اًمعثامكی. ،قمؾقم اًمؼرآن


2-  ََعاِِن اىْبَََشِ َفَلْد َكَفر ٌَ  َْ ٌِ ْعًنا  ٍَ َْ وََضَف اهلَل بِ ٌَ َذا (1)َو َْ بََْصَ 

َ
َْ أ ٍَ ، َف

 ُّ َُّ
َ
ًَ أ اِر اُْزََجَر، وََعِي ِل اىُْهفَّ ْٔ دِْو كَ ٌِ  َْ ، َوَع . (2)اْعجَََبَ ِّ ىَيَْس ََكىْبَََشِ  بِِطَفاثِ

 

شمرى  ومنن اعمعوين ٓ هـو اًمبصػمة اًمؼؾبقي. «أسمٍم»وعمراد سمـ وم يي سمعلم اًمؼؾى.اًمرؤ أسمٍم: 

 (٣اْلَش/ ) َّ خص حص مس ُّٱيمام ذم ىمقًمف شمعومم: سموًمعققن اًمظوهرة.

ـْ َمَعويِن اًْمبنََمِ وَمَؼْد يَمَػرَ »يشػم إمم  « هذا» ىمقًمف: ـْ َوَصَػ اهللَ سمَِؿْعـًك ِم  ش. َم

مـ أطمد. أي: اقمتؼم سموًمؽػور اًمؼوئؾلم  وأو شمؾؼـ درؾًم  ،ءاقمتؼم: اقمتؼم سمف: شمؾؼی قمؼمة سمٌم

                                                 
( ؾمؼط مـ )6، 6  واًمصحقح مو أصمبتـوه مـ سمؼقي اًمـسخ.«ومؼد يمػر»إمم ىمقًمف  «ومـ وصػ»مـ ىمقًمف .
. واعمثبً مـ سمؼقي اًمـسخ. واعمعـك ؾمقاء.«واقمؾؿ أن اهلل شمعومم» 6( ذم 6)
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 سموعمامصمؾي اعمستحؼلم ًمسؼر.

واخلضقع ًمؾتفديد، أي: يمػ قمـ مثؾ ذًمؽ اًمؼقل ًمئال  آرشمداع،آكزضمور:  اكزضمر:

 يؾزمف مو ًمزم اًمؽػور.

 به كفٌر: تشبوه اهلل تعى: بصفة من صفىت ادخلوق أو االعتقىد

اًمؽالم  صػيَ  - «إن اًمؼرآن يمالم اهلل...» أي: ذم ىمقًمف: - سمؼأصمبً اعممًمػ ذم اًمـص اًمسو

ومصػي اًمؽالم  شمشبف صػوت اعمخؾقق. وهذه اًمعبورة شمـبقف قمغم أن صػوت اهلل شمعومم ٓ هلل شمعومم.

وٓ هل مـ ضمـس احلروف  حتتوج إمم اًمػؿ واًمؾسون واجلقارح، ٓ هلل شمعومم ىمديؿي وأزًمقي،

طمودث، ومـ ضمـس احلروف وإصقات، وحيتوج إمم ويمالم اعمخؾقق خمؾقق و وإصقات.

شمؼوس صػوت اخلوًمؼ قمغم صػوت  يؼوس اخلوًمؼ قمغم اعمخؾقق، يمذًمؽ ٓ اجلقارح. ويمام ٓ

واهلل شمعومم متػرد سمذاشمف  وصػوت اهلل شمعومم ىمديؿي. ٕن صػوت اعمخؾقق طمودصمي، اعمخؾقق؛

 جه ين ُّٱىمول شمعومم: ين.يعورض اًمـص اًمؼرآ فٕك وشمشبقف اخلوًمؼ سموعمخؾقق يمػر؛ وصػوشمف.

 (٥٥الشٔرى/ ) َّمه

قفقد واًمـصورى يمالم اهلل شمعومم مثؾ يمالم اعمخؾقق. ىمول فمـ اًمؽػور واعمنميمقن واًم

 حق مف خف حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ٱُّٱشمعومم:
 (٥٥٨ابللرة/ ) َّخك حك مقجك

ر ذم هذا مل يؼؾ مو ىموًمف اًمؽػور؛ :ىمول اعممًمػ وصػوشمف  ٕن اخلوًمؼ ٓ يشبف ذم ذاشمف مـ ومؽ 

 اعمخؾقَق.

وإكؽور صػي مـ صػوت اهلل شمعومم شمعطقؾ. واعمعطؾي يـؽرون صػوت اهلل شمعومم. وىموًمقا: 

اًمسؿع واًمصؼم  وكحـ كؼقل: اًمسؿع واًمبٍمواًمؽالم ذم طموضمي إمم إذن واًمعلم واًمػؿ.

  .واًمؽالم مـ صػوت اهلل شمعومم. واهلل شمعومم همـل قمـ إقمضوء واجلقارح

واعمشبفي  اهلل شمعومم سمصػي مـ صػوت اخلؾؼ هق اًمتشبقف. وشمشبقف صػي مـ صػوت

 يشبفقن اهلل شمعومم سموخلؾؼ. 

يـؽر أهؾ اًمسـي صػي مـ صػوت اهلل  ومال اعمذهى سمقـفام، ل أهؾ اًمسـي واجلامقمي:وىمو

 يشبفقن صػي مـ صػوت اهلل سمصػي اخلؾؼ.  وٓ شمعومم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 6-  ِنتَاُب ِّ ا َنَطَق بِ ٍَ َِِّة بَِغْْيِ إَِخاَطٍة َوََل َنيِْفيٍَّة، َن ِو اْْلَ ْْ َ

ْؤَيُة َخقٌّ ِِل َوالرُّ
 (اىلياٌة) َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱَربَِِّاَخيُْث كَاَل/

 6-  ََراد
َ
ا أ ٌَ ُّ  (1)َوَتْفِصْْيُُه لََعَ  ٍَ ا(2) اهلُل َتَعاََل وََعِي ٌَ ِِف َذلَِم َجاَء  (3)، َوُُكُّ 

 ِّ ْصَدابِ
َ
َْ أ ًَ َوَع ِّ وََشيَّ َِ الرَُّشِٔل َصَّلَّ اهلُل َعيَيْ ِديِح َع ََ اْْلَِديِْث الصَّ ٌِ

ْْجَِعْيَ 
َ
ًْ أ ِٓ اُن اهلِل َعيَيْ َٔ ْعَِاهُ (4)رِْض ٌَ ا كَاَل، َو ٍَ َٔ َن ُٓ َرادَ  ، َف

َ
ا أ ٌَ ، ََل (5)لََعَ 

َِا، ِىْيَ بِآَرائِ وِّ
َ
تَأ ٌُ ِّ  َُْدُخُو ِِف َذلَِم  ِِ ًَ ِِف ِديْ ا َشِي ٌَ  ُّ ائَِِا، فَإَُِّ َٔ ْْ َ

ْيَ بِأ ٍِ ِّْ َٔ تَ ٌُ َوََل 
ًَ هلِلِ  َْ َشيَّ ٌَ ِِلِ  -َعزَّ وََجوَّ -إَِلَّ  ْٔ ًَ -َولِرَُش ِّ وََشيَّ ًَ -َصَّلَّ اهلُل َعيَيْ  (6)، َورَدَّ ِعيْ

 ِّ َّ َعيَيْ ا اْشتَبَ ٌَ(7) . ِّ ٍِ ِ  إََِل ََعل
  

 بكيي أي افرؤيي بوفعغ. ادراد هبو افرؤيي اف ؤيي:افر

 حؼ: أي ثوبتي بنثبوت اهلل هلو.

ي بغر إدراك جفوت ادرئل وحدوده؛ ٕن اهلل تعوػ مـزه مـ احلدود و بغر احوضي: أ

 اجلفوت. 

 ادرئل،وادسوؾي ادـوشبي بغ افرائل و ادراد بوفؽقػقي ـقن ادرئل ذم جفي، وٓ ـقػقي:

واهلل تعوػ  وهذه ـؾفو ـقػقوت اجلسؿ، فرائل وكحقهو.وـقن كؼقش صقرة ادرئل ذم ذهـ ا

                                                 
( ذم ) ، ، ، ،6 ،6 «6. وذم «أراده ، «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. «ظذ»بدون  «مو أراد .
وتػسره ظذ مو أراد اهلل تعوػ »ؿقفف  6. وشؼط مـ  ، ،6 ، ،6 ،6 ،6 ،6شؼط مـ  «وظؾؿف»( ؿقفف 6)

ـك.. وادثبً مـ بؼقي افـسخ. وٓ يرض ادع«وظؾؿف
. وإصح مو أثبتـوه مـ بؼقي افـسخ.«وـام» ، 6. وذم «ؾؽؾ» ( ذم 6)
( ؿقفف )«6شؼط مـ  «وظـ أصحوبف رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ ، ، ، ، ،6 ، ، ، ، ،62 ،6 ،

66 ،6 ،6 ،6 ،6 ،6 ،66 ،6 ،6.وهل زيودة حسـي .
( ذم )وذم «ومعـوه ـام أراد» 66 .، 6 ، ، ، «وذم «ومعـوه وتػسره ظذ مو أراد . ، ،66 ،66 ،6 ،6 ،

6 ،6 ،62 ،66 «وذم «وتػسره ظذ مو أراد . ،62 ،6 «وادثبً مـ بؼقي افـسخ. «وتػسره مو أراد اهلل تعوػ .

. وادػفقم شقاء.«وظؾؿ»بعده زيودة   ،6 ،6 ،66، و6وادعـك شقاء. و ذم 
(ؿق ) شؼط مـ  «ظؾؿ»فف ،6 .وٓ يرض ادعـك. وادثبً مـ بؼقي افـسخ .
( ذم ) ، ،2 ،6 «6. وادعـك شقاء. و ذم «ظؾقف ظؾؿف «وهق خطل. وادثبً مـ بؼقي افـسخ.«إفقف ظؾؿف .



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 مـزه مـفو مجقعو. 

افتلويؾ ادـػل  :يأمتلوفغ: افتلويؾ: سف افؾػظ ظـ معـوه افظوهر إػ معـك حيتؿؾف. 

 جن يم ىم ُّٱكحق: وادردود هق افتلويؾ افذي يصودم افؼرآن وافسـي وإمجوع إمي وافؾغي،
وفقس ادراد كػل افتلويؾ افؼريى  آكتظور، بوفـظر: دأن يرا (اىلياٌة) َّ ين ىن من خن  حن

وظدم ادسوؾي ذم افبغ ذم رؤيي اهلل  ،ش افصقرةؼوتاكوظدم  وإٓ ؾنن ظدم ادقاجفي، واددفؾ،

 تعوػ ـون تلويال وخالؾو فؾظوهر. 

ؾؾق ٓ أكف يرى افتلويؾ ش مـف بدا بال ـقػقي ؿقٓ» هلرري: ؿول افطحووي:يؼقل افشقخ ا

 ()ذح افعؼقدة افطحوويي، صش. بال ـقػقي ؿقٓ»ؿؾي  م يؼؾ: ذم اجل

ثؿ  .«مـف بدا بال ـقػقي»ؿوئال بوفتلويؾ  م يؽـ فف أن يؼقل: ي ؾؾق  م يؽـ اإلموم افطحوو

وإكام يتقجف ـالمف إػ أهؾ إهقاء، ؾنهنؿ يموفقن بآرائفؿ افتل ٓ تستـد إػ كظر ظؼع » ؿول:

 ()ذح افعؼقدة افطحوويي، ص ش.افصحقح، وٓ إػ ادـؼقل  صحقح

  بآرائـو: افرأي: مو أدى إفقف افػفؿ بوجتفوده.

 شقاء ـون فف وجقد أم ٓ.  حصقل تصقر افقء ذم افذهـ، :متقمهغ: افتقهؿ

 رؽبوت افـػس.  : بلهقائـو: اهلقی

 رى أهل اجلنة اهلل تعاىل: ی

مـ ؽر إدراك حؼقؼتف وٓ اإلحوضي  اتػؼ أهؾ افسـي واجلامظي ظذ أن رؤيي اهلل تعوػ

  مض خض حض ٱُّٱوؿول تعوػ:( ٣٠١اِلُعام/ ) َّيي ىي مي خي  حي جي ُّٱؿول تعوػ: بذاتف،
ٕن اإلحوضي إكام تتحؼؼ  حيقط ظؾؿ اخلؾؼ وٓ رؤيتف بذات اهلل تعوػ؛ ٓ :أي( ٣٣٠طّ/ ) َّ حط

 واهلل تعوػ مـزه مـ اجلسؿ.  بوجلسؿ،

يسع  ؾرؤيي اهلل تعوػ حول ٓ تعوػ، وإكام هل حوفي تـؼيض.يسعـو بقون ـقػقي رؤيي اهلل  ٓ

ًٓ قون احلول بودؼول  م تؽـ احلول ؾنكف فق تؿ ب ادؼوَل بقوهنو،  . حو

 يق  ىق يف ُّٱؿول تعوػ: يي اهلل تعوػ خمتصي بلهؾ اجلـي، وٓيراه افؽػور وأهؾ افـور.رؤ
(٣٣املطففي/ ) َّ مك لك اك

وأتبوظفؿ مـ اخلقارج وافرواؾض،  ،وادعتزفي ،قيذم كص ادمفػ هذا رد ظذ اجلفؿ
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 افذيـ أكؽروا رؤيي افبوري تعوػ. 

يي اهلل تعوػ مـ أيوت افؼرآكقي وإحوديٌ ض تػسر وذح مو ورد ؾی رؤكػق  

أو افقهؿ وافظـ مـ ؿبؾـو  ،ٕن تلويؾ ادتشوهبوت بوفشؽ وافشبفي افصحقحي إػ اهلل ورشقفف؛

وإن  م افـبقة يمدي إػ اهلالك. وجيى افتسؾقؿ واإليامن بام دل ظؾقف افـؼؾ،  يـوذم افسـي تلوياًل 

يؾزم أن يسع افعؼؾ ـؾ رء، و ٓ يصعد  وٓ ،؛ ٕن افعؼؾ حمدودستؼؾ افعؼؾ بندراـفي

  بؾ خير مـؽسو. ؾرس افعؼؾ إػ شامء ادتشوهبوت؛

اجلفي فؾرؤيي بغ  وأوجبً ادشبفي ؾلكؽروهو، ،اشتبعدت ادعتزفي رؤيي افبوري ظؼاًل 

؛ ٕن افعؼؾ ٓ يستؼؾ بـػسف، بؾ هق ضؾ همٓء وهمٓو ؾؼوفقا بوجلفي هلل تعوػ. ادخؾقؿوت،

حمتوج إػ افؼع؛ إذ افعؼؾ ؽريزة ذم افـػس وؿقة ؾقفو بؿـزفي ؿقة افبك افتل ذم افعغ، ؾنن 

وإن اكػرد بـػسف  م اتصؾ بف كقر اإليامن وافؼرآن ـون ــقر افعغ إذا اتصؾ بف كقر افشؿس، 

 يبك إمقر افتل يعجز وحده ظـ درـفو.

ؾقتطؾى افديـ واإليامن  دل افؽتوب وافسـي افصحقحي ظذ أن أهؾ اجلـي يرون رهبؿ.

ؿول  ويػقضف إػ اهلل تعوػ، ؾقتقؿػ ؾقف، و م يػصؾف افؽتوب وافسـي، أن يعؾؿف ادرء حؼو،

 (١٤اإلرساء/ ) َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱتعوػ:

 یة: أقسام الرؤ

 افرؤيي ظذ ثالثي أؿسوم:  

- .افرؤيي افبكيي. -6  افرؤيي احلؾؿقي.-6  افرؤيي افعؾؿقي 

 هل افرؤيو ذم ادـوم. وافرؤيي احلؾؿقي: يي افعؾؿقي هل حصقل افعؾؿ بوفقء.افرؤ

 هل ادشوهدة بوفعغ.  وافرؤيو افبكيي:

 مو تستؼر ذاتف ومتتد.  :أي : هقئي ؿورة افذات،افؽقػ

تؼتيض ؿسؿي وٓ كسبي  افؽقػ: هقئي ؿورة ذم افقء ٓ» :ؿول افسقد افؼيػ اجلرجوين

 ()افتعريػوت، صش. فذاتف

 ىل أربعة أقسام: الكوف ع

()   :افؽقػ ادحسقس. وهق ظذ ؿسؿغ 
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 افؽقػقي ادحسقشي افراشخي مثؾ حالوة افعسؾ. )أفػ(

 أو صػرة افقجؾ افتل تطرأ وتزول ظام ؿؾقؾ.  ،ة اخلجؾمثؾ محر ؽر راشخي، )ب(

 مو يتعؾؼ بوفـػس، وافؽقػقوت افـػسوكقي ظذ ؿسؿغ: ػقي افـػسوكقي:( افؽق6)

مو : كحق وهل راشخي ذم افـػس وؿقيي، ،«مؾؽي» افؽقػقي افـػسوكقي افتل تدظك )أفػ(

وشقرة  ،شقرة افػوحتي حػظ :كحق وهل ادعرؾي افراشخي، ،قي افعؾؿـقػمـ  تؽقن ذم افـػس

 اإلخالص. 

 افعؾؿ وهق ؽر مستحرض، :مثؾ يطؾؼ ظؾقفو احلول، وهل ؽر راشخي، :وكقيوافث )ت(

 ظذ افذهـ وحيوول اشتحضوره. ؾقف يتؿ افضغقط 

 وهل ظذ ؿسؿغ: ل تتعؾؼ بوفؽؿقوت.( افؽقػقوت افت6)

أبعود »ؾقفو افطقل وافعرض وافعؿؼ، ويطؾؼ ظ :أي مثؾ افتثؾٌ، ادتصؾي: )أفػ(

  . وافسبقع وافتثؾقٌ مـ بوب هذه افؽؿقوت.«اجلسؿ افثالثي

مثؾ افزوج  بؾ هل مـػصؾي، هل افتل تتعؾؼ بودؼدار دون افذات، )ب( ادـػصؾي:

 ممو يتعؾؼ بوفعدد، وفؽـفو مـػصؾي.  وافػرد وكحقمهو،

(افؽقػ ):وهل ظذ ؿسؿغ: اشتعداد افؼبقل وظدمف. قي آشتعداديي 

 يـضغط. :أي ممو يؼبؾ افضغقط، مثؾ افؾغ، اشتعداد افؼبقل، )أفػ(

تؼبؾ  افتل ٓ مثؾ ـقػقي افصالبي ذم احلجر واحلديد، اشتعداد ظدم افؼبقل، )ب(

ودشتقر  .6-6/6وـشوف اصطالحوت افػـقن  .6/6)راجع: ذح ادؼوصد  تـضغط. ٓ :أي افضغقط،

 (2-/6افعؾامء 

  تعاىل: املثال هلل

وأمو ادثول  صح كػل ادثؾ، .«وٓ مثول فف ٓ مثؾ فف،» عي بؽؾ محوس:يؼقل خطبوء اجلؿ

( ١٣انلٔر/ ) َّحت جت هب مب خب ُّٱ:بؿثول دمؾقف وكقره ؾؼد سح افؼرآن افؽريؿ

يشورـف ؾقفو أحد  وبام أن صػوت اهلل تعوػ اخلوصي افعوفقي ٓ وادثؾ هق ادشوهبي ذم افصػوت.

  ف.ؾال مثؾ ف يسومهف، وٓ

وهـوك أصقوء كعؾؿفو وهل  وفقس هلل فقن وٓ بدن.  تعوػ بجسؿ وٓ جقهر،اهللفقس 
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ؾؽذفؽ ٓ يستحقؾ ظذ اهلل أن يؽقن بدون  ـوفروح ذم افبدن.ؽر حمسقشي وٓ ذات فقن 

 ترى، ـام أن افروح ٓ ـذفؽ اهلل شبحوكف مدبر افعو م. ـام أن افروح مدبرة افبدن، جسؿ.

وـام أن افروح فقسً بحؿراء وٓ صػراء، ـذفؽ اهلل  تعوػ ذم هذه افدكقو، ُيرى اهلل ـذفؽ ٓ

 تعوػ مـزه مـ إفقان. 

 -ي العام يف سلطنة عامناملفت -أىكر الشوخ اخللويل اإلبايض اخلارجي

 رؤیة الباري: 

افذيـ  م يؼقفقا  واخلقارج وكحقهؿ، ،واجلفؿقي ،يظذ ادعتزف رد   فػ هذا ؾقكص ادمف

 (66وافرد ظؾی اجلفؿقي فإلموم أمحد بـ حـبؾ، ص ․666)ذح إصقل اخلؿسي، ص اهلل تعوػ. برؤيي

ؿبؾ أيوم صـػ  رؤيي اهلل تعوػ ذم أخرة. أيًضو في واخلقارج ذم هذا افزمونويـؽر ادعتز

احلؼ »و شامه ادػتل افعوم ذم شؾطـي ظامن افشقخ أمحد بـ محد اخلؾقع اإلبويض اخلورجل ـتوبً 

 -6  ٓيؿؽـ رؤيي افبوري.-6 افؼرآن افؽريؿ خمؾقق.- تـوول ؾقف ثالث مسوئؾ: ،«فدامغا
ؾردَّ ظؾقف أحد افسؾػقغ: وهقافشقخ ظع بـ كوس افػؼقفل  مرتؽى افؽبرة خمؾد ذم افـور.

 .شافرد افؼقيؿ افبوفغ ظؾی ـتوب اخلؾقع ادسؿی بوحلؼ افدامغ» و شامه:وأفػ ـتوبً 

أكظر إػ اهلل  مثؾ: ـون بؿعـك آكتظور، «إػ»افـظر إذا تعدى بـ» وبف:ع ذم ـتؿول اخلؾق

 جن يم ىم ُّٱؾفق ادراد ذم ؿقفف تعوػ: ثؿ مـؽ. ،أي أرجق افتؽرم مـ اهلل تعوػ .«ثؿ إفقؽ
 ذاوفؽـ ؿول افعالمي أفقد وؽره مـ ادػرسيـ أن افـظر إ ،)اىلياٌة( َّ ين ىن من خن  حن

وجوء  ؾال يؼول: وجف زيد كوطر، بؿعـك وجف زيد مـتظر، رؤيي،اف ـككسى إػ افقجف ـون بؿع

 َّ ىن من خن ُّٱ:مـصقر إزهري: ومـ ؿول: إن معـك ؿقفف ؿول أبق» :«افرد افؼقيؿ افبؾقغ»ذم 

 بؿعـی اكتظرتف، وإكام 
ِ
بؿعـی مـتظرة، ؾؼد أخطل؛ ٕن افعرب ٓ تؼقل: كظرُت إػ افقء

  (./6 ظـ ذهذيى افؾغي )كؼاًل  .شتؼقل: كظرت ؾالًكو، أي: اكتظرتف

ِع » ا ظذ افزخمؼي:ؿول افعالمي أفقد رد   ؼً ـالمف رأيَتف  م َيدَّ وافزخمؼي إذا حتؼَّ

ى ظؾقف بام تعّؼى، بؾ أراد أن افـظر بودعـك ادتعورف ــويي ظـ  أن افـظر بؿعـك آكتظور فقتعؼَّ

جوء، ؾودعـك ظـده أهنؿ ٓ يتقؿعقن اف ؿ، ـام ـوكقا ذم افتقؿع وافرَّ ـعؿي وافؽرامي إٓ مـ رهب 

ة آكتظور دارتعوػ. ويرد ظؾقف أكف يرجع إػ إافدكقو ٓ خيشقن وٓ يرجقن إٓ إيوه شبحوكف و



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
)روح ش. فؽـ ــويي وآكتظور ٓ يسوظده ادؼوم إذ ٓ كعؿي ؾقف، وذم مثؾف ؿقؾ آكتظور مقٌت أمحر

 (66ادعوين، افؼقومي:

و ذم رؤيي و سحيً مي أفقد ذم تػسر هذه أيي افؽريؿي حديثً عالوـذفؽ شوق اف 

إن أدكك أهؾ اجلـي مـزفي دـ يـظر إػ »ؿول رشقل اهلل صّذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: » افبورئ شبحوكف:

جـوكف وأزواجف وكعقؿف وخدمف ورسره مسرة أفػ شـي، وأـرمفؿ ظذ اهلل مـ يـظر إػ 

 ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱل اهلل صّذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ثؿ ؿرأ رشقش وجفف ؽدوة وظشقي
 (66روح ادعوين، افؼقومي:). َّين

و أضول ( حديثً /6) «افســ»وافـسوئل ذم  (،/6) «ادسـد»ى اإلموم أمحد ذم ور

 ( 6)افرد افؼقيؿ، صش وفذة افـظر إػ وجفؽ، وافشقق إػ فؼوئؽ» ؾقف افدظوء، جوء ؾقف:

ا دخؾ أهؾ اجلـِي اجلـَي، ؿول: يؼقل اهلل تبورك وتعوػ: إذ»  صحقح مسؾؿ حديٌ:وذم

ـو ِمـ افـّور؟ ؿول:  تريدون صقئًو أِزيُدـؿ؟ ؾقؼقفقن: أ م ُتَبق ْض ُوجقهـو؟ أ م ُتدِخْؾـو اجلـَي، وُتـَج 

)صحقح مسؾؿ، ش.ؾَقؽِشػ احِلجوَب، ؾام ُأظُطقا صقًئو أحىَّ إفقفؿ ِمـ افـظر إػ رهبؿ ظزَّ وَجؾَّ 

 ( 6رؿؿ:

احلوصؾ أن إحوديٌ كؼؾً كؼال متقاترا ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم رؤيي 

ظذ أن ادراد مـ  - فؾحؼ واهلداييوؾؼف اهلل –وهق مو محؾ اخلؾقع اإلبويض  افبورئ شقحوكف،

 (-6)احلؼ افدامغ، صافرؤيي افقاردة ذم إحوديٌ مشوهدة افتجؾقوت افربوكقي.

 لة املعتزلة: أد

( ):(٣٠١اِلُعام/ ) َّيي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱؿول اهلل تعوػ 

ويؿؽـ أن  كػل افرؤيي كػسفو، ٓ افـػل هـو فإلدراك بؿعـك اإلحوضي، -: اجلقاب

طفقر افقء ذم » ومعـك افتجع: ـام يرى افرائل اكعؽوشف ذم ادرآة، يؽقن طفقر دمع افذات،

 خل ُّٱ ك يطؾؼ ظذ اإلحوضي مثؾ ؿقفف تعوػ:واإلدرا ومثوفف اكعؽوس ادرآة. ش.ادرتبي افثوكقي
تغؾى  :يأ (الشعراء) َّ جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ؾؼد أثبً ( ٥٥طّ/ ) َّ مه جه ين ىن من ٱُّٱوؿول تعوػ ذم شقرة ضف: ظؾقـو ؾرظقن وجقشف.

 وكػك اإلدراك.  ،ييافرؤ

تعوػ يستحقؾ رؤيي اهلل  :﴾ ثوكقو خي  حي جي ٱُّٱٱوأجوب أهؾ افعؾؿ ظـ ؿقفف: -6



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 وافؽالم ذم رؤيتف ذم أخرة.  بعغ افدكقو،

وافؼريـي ظؾقف  أبصور افؽػور، ﴾ خي  حي جي ٱُّٱاجلقاب افثوفٌ أن ادراد بؼقفف:  -6

(املطففي) َّ مك لك اك يق  ىق يف ُّٱؿقفف:
ـؾ » وهل: وكؼقضفو ادقجبي افؽؾقي، ك، وهذه شوفبي جزئقي،بعض إبصور ٓ تدر

 ش.مممـ يراه

ؾنذا ؾرؽقا مـ افرؤيي ـون  رؤيي اهلل تعوػ أظذ كعؿ اجلـي، تزفي ثوكقو:اشتدفً ادع( 6)

 ؾؽلن أهؾ اجلـي يـزفقن مـ افؽامل إػ افـؼص.  ترؿقو معؽقشو،

ًٓ  :ـفاجلقاب ظ وإكام هق اكتؼول مـ كعؿي إػ   مـ افؽامل إػ افـؼص،أكف فقس كزو

 أخرى. فذة ومـ فذة إػ  أخرى،

اِلعراف/ ) َّ مخ جخ ٱُّٱو بؼقل اهلل تعوػ دقشك ظؾقف افسالم:اشتدفً ادعتزفي ثوفثً ( 6)
٣٢١)

وأمو  وبوفعققن افتل أظطقفو اإلكسون. ُيرى اهللُ تعوػ ذم هذه افدكقو، ظـف ٓواجلقاب 

يقرثفو اهلل تعوػ افؼدرة ظذ حتؿؾ آثور افرؤيي  ظققن أخرة ؾتختص بوفؼقة واخلؾقد،

 وأكقارهو وبرـوذهو. 

 «أبدا»ؾنذا  م تؼسن هبو  ،«أبدا» تػقد كػل افتلبقد وإن اؿسن هبو ٓ :«فـ»ذم  وةويؼقل افـح
 ومـ إبقوت ادشفقرة ذم هذا افبوب:  تػقد كػل افتلبقد أوػ. ؾأَلن ٓ

ًدا وَمـ رَأی افـػَل بَؾـ ُمَقبَّ
 

۞ؾؼقُفف اْرُدْد وِشقاه ؾوْظُضدا
 ( / 6)ذح افؽوؾقي افشوؾقي   

بؾ ٓ أكؽ فـ تراين ذم أخرة وذم اجلـي.فـ تراين أن، َّ مخ جخ ٱُّٱٱكاحلوصؾ:معـ

 وذفؽ ٕكف: يميد مقؿػ أهؾ افسـي واجلامظي، َّ مخ جخ ٱُّٱٱؿقفف :

() وهق رشقل جؾقؾ صوحى ـتوب -ـقػ يطوفى مقشك ظؾقف افسالم– مو يؿتـع

   ؾعؾؿ أن افرؤيي ممؽـي.ويستحقؾ،

ـْ ُأَرى،و م ي َّ مخ جخ ٱُّٱؿول تعوػ :  (6)  ؾؽون كػقو فؾرؤيي ذم افدكقو.ؼؾ: َف

 ؾوفرؤيي ممؽـي. ظؾؼ افرؤيي ظذ اشتؼرار اجلبؾ، وهق ممؽـ،( 6)

 يستؼر اجلبؾ حوَل حرـتف؟ ٓادعتزفي:ؿوفً  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
: أجوب ظـف أهؾ افسـِي بلن اجلبؾ يستؼر حول حرـتف بلن يستؼر اجلبؾ و يسؽـ اجلقاب

 مؽون حرـتف.

 يي مخسي ذوط: فؾرؤفي:تؼقل ادعتز

() ل أموم افرائل.أن يؽقن ادرئ 

بعقدا ـثر افبعد، وٓ ؿريبو ـثر افؼرب. ٓ: أيأن تؽقن ادسوؾي بقـفام مـوشبي، (6)
يؽقن مثؾ اهلقاء. ٓ أن يؽقن ادرئل ؿوبال فؾرؤيي. (6)
() .أن يؽقن ذم مؽون
() ٓ  .يؽقن بغ افرائل وادرئل حجوب 

 وـالمـو ذم افرؤيي ذم أخرة، مـ ؿبقؾ ادعتود، يؼقل أهؾ افسـي واجلامظي: هذه افؼوط

ـوكً بدون افؼوط  وؿد ثبً ذم هذا افعو م أن افرؤيي إذا ـوكً ؽر معتودة، وهقؽر معتود.

أو ـام ؿول  ـام ـون افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يرى أحقوكو ذم افصالة مو وراءه، ادعتودة.

أراك اهلل تعوػ إيوهؿ  :أي( ٢١فال/ اِلُ) َّ ٰى ين ىن نن من زن ُّٱتعوػ ذم يقم أحد:

)فالشتزادة مـ  بدون حتؼؼ افؼوط ادعتودة. -وهل مغؿضي–ؿؾقال، أو ـام ترى افعققن ذم ادـوم 

 ؛-ص  افـزاس، ؛/-62ذح ادؼوصد  ؛6-6ص  أدفي ادعتزفي واجلقاب ظـفو راجع: ذح افعؼوئد،

  (6إظراف: ،؛ تػسر ابـ ـثر26إكعوم:  ،6إظراف: ؛ مػوتقح افغقى ،26م:إكعو ،6روح ادعوين، إظراف: 

 إىكار السقاف رؤیة اهلل وكالمه شين املعتزلة: 

ؿول  ذهى حسـ ظع افسؼوف مذهى ادعتزفي ذم إكؽور رؤيي اهلل وـالمف. فؾعجى! يو

صقاب ذم ذفؽ ؾبوفـسبي إػ أمو اف» ذم ـالم اهلل تعوػ ورؤيتف: /6 «رشوئؾ افسؼوف»ذم 

صحقح ذح »مسئؾي افؽالم ؾفق أن اهلل تعوػ حيدث فؾخؾؼ مو يدهلؿ ظذ مراده، ـام بقـتف ذم 

زه أن يری ذم افدكقو وأخرة. وهذا هق مذهى أئؿي آل . وأمو افرؤيي ؾوهلل تعوػ مـ«افطحوويي

)رشوئؾ  ش.، واإلبوضقي، وؽرهؿافبقً ظؾقفؿ شالم اهلل تعوػ، وافزيديي، واإلمومقي، وادعتزفي

 (/6افسؼوف 

 لة أهل السنة واجلامعة: أد

() (اىلياٌة) َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ٱُّٱ 

 ، أي تـتظر ثقاهبو. «إػ ثقاب رهبو كوطرة»يمول ادعتزفي هذه أيي بـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 ظذ ثالثي وجقه:  «كظر»ـف أهؾ افسـي بلن أجوب ظ

(إذا تع )ـام ذم ؿقفف  افرؤيي بظوهر افعغ، :أي فبكيي،دل ظذ افرؤيي ا« إػ»دى بـ

  يه ٱُّٱو (٢١ئنس/ ) َّيل ىل مل خل ُّٱو (٧٧اِلُعام/ ) َّمخ جخ مح جح مج حج  ُّٱتعوػ:
(٠٠حمٍد/ ) َّيي ىي مي خي حي جي
 ٰر ٰذ يي ُّٱـام ذم ؿقفف تعوػ: دل ظذ معـك آكتظور، إذا تعدى مبوذة( 6) 
 (٣١اْلديد/ ) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 جب هئ مئ ُّٱـام ذم ؿقفف تعوػ: دل ظذ افتلمؾ وآشتدٓل، «ذم»إذا تعدى بـ ( 6) 
 ؾنن ادراد هـو افتػؽر وافتلمؾ. ؛(٣٦٣اِلعراف/ ) َّ مب  خب حب

ؾلي جـي ، ؾوٓكتظور أصد مـ ادقت وه ظذ آكتظور حقٌ جوء ذم ذـر اجلـي،ؾنن محؾـ

ويصػ افشوظر  افـقم، ؾنن معوكوة آكتظور تطر افتل يعوين ؾقف ادرء متوظى آكتظور. هذه،

 افعريب معوكوة آكتظور بؼقفف: 

 فقؾی وفقِع كَػی كقمل اختالؾفام

 

 ذم افطقل وافطقل يو ضقبك فق اظتدٓ ۞

 قد بوفطقل فقع ـؾام بخؾً جي

  

 بوفطقل فقؾی وإن جودت بف بخال ۞

 ، ٓبـ تغري بردي(6)ادـفؾ افصوذم وادستقذم بعد افقاذم، ص 

يي افؽريؿي أن افؽػور ؾؿ مـ أؾعُ  ،(املطففي) َّ مك لك اك يق  ىق يف ٱُّٱ(6)

 بؾ حيظقن بوفرؤيي.  وادسؾؿقن ؽر حمجقبغ، حمجقبقن،

إحـوف يعتزون  ؿؾـو: ظزة بودػفقم ادخوفػ ذم كصقص افؼرآن وافسـي، ٓ :ؾنن ؿقؾ

وإٓ ؾوفذي » ؿول افعالمي افشومل ذم ذح ظؼقد رشؿ ادػتل: ادػفقم ادخوفػ ظـد افؼرائـ.

، مع 2)ذح ظؼقد رشؿ ادػتل، صش رأيتف ذم افسر افؽبر جقاز افعؿؾ بف حتك ذم ـالم افشورع

 تعؾقؼوت ادػتل أبق فبوبي( 

افـظر إػ »بـ   اهلل ظـف )ادزيد(يػرس أكس ريض( ١٣ق/ ) َّ  هي مي هن من مل مك ُّٱ (6)

 ( /6واجلومع ٕحؽوم افؼرآن  ./62. وتػسر ابـ ـثر /66)تػسر افبغقي   .«وجف اهلل تعوػ

()ُّمقشك  ػي وأبقؿول أبق بؽر وحذي (٠٤ئنس/ ) َّجم يل ىل ملٱ

رؤيي  َّجمُّاجلـي، و َّيلٱُّٱ:ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ إصعري وابـ ظبوس وؽرهؿ

 (/6تػسر ابـ ـثر  ./6)افدرادـثقر  اهلل تعوػ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
() :ام أظطقا صقئو أحى إفقفؿ مـ ؾقؽشػ احلجوب، ؾ» ذم حديٌ ضقيؾ رواه مسؾؿ

 ( )صحقح مسؾؿ، رؿؿ: ش.افـظر إػ رهبؿ ظز وجؾ

( ):ومو بَغ افؼقم وبَغ أن َيـُظروا إػ رهبؿ إٓ رداُء » ظـ أيب مقشك ريض اهلل ظـف

 (2صحقح مسؾؿ، رؿؿ: ․)صحقح افبخوري، رؿؿ:ش. افؽِِزيوء ظذ وجفف ذم جـي ظدنٍ 

(ذم )يؼقل: ــو جؾقشو ظـد  خون ظذ روايتف ظـ جرير بـ ظبد اهلل، حديٌ اتػؼ افشق

أمو إكؽؿ شسون ربؽؿ »رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، إذ كظر إػ افؼؿر فقؾي افبدر، ؾؼول:

صحقح  ․)صحقح افبخوري، بوب ؾضؾ صالة افعك، رؿؿ:  .«ـام ترون هذا افؼؿر، ٓ تضومقن ذم رؤيتف

 (66بح وافعك، رؿؿ: مسؾؿ،  بوب ؾضؾ صاليت افص

( ظـ ): َـّ أحُدـؿ بغ يدي اهلل فقس بقـف وبقـف »ظدي بـ حوتؿ ريض اهلل ظـف ثؿ فقَِؼَػ

 حجوب، أمو حجوب افؽزيوء ؾـعؿ،ٓ ي:أ .(6)صحقح افبخوري، رؿؿ:ش.ِحجوٌب وٓ ترمُجونٌ 

 ـام يؾقؼ بشلكف. ـلكف دمع افصػوت أو دمع افذات.

وإحوديٌ اخلوصي برؤيي افبوري مشفقرة، و   شبقؾ ادثول،رسدكو هذه افروايوت ظذ

أشامء ثامكقي ظؼ مـ افصحوبي  «كظؿ ادتـوثر» وظدد افعالمي افؽتوين ذم ؿول بعضفؿ:متقاترة،

أحوديٌ افرؤيي » افذيـ رووا أحوديٌ خوصي برؤيي افبوري، ثؿ ؿول ظـ ابـ أيب افؼيػ:

)كظؿ ادتـوثر مـ احلديٌ ادتقاتر، . شمجع ـثر مـ افصحوبي ، ؾؼد وردت بطرق ـثرة ظـ متقاترة معـك

 (66ص

( ):ؾنن  م يَر افضقػ صوحى افدار  م  ـؾفؿ ضققف افرمحـ، ؿول بعض أهؾ افعؾؿ

)فالشتزادة مـ أدفي أهؾ افسـي  ف تؽؿؾي فـعؿفو.ؾري اهلل تعوػ أهؾ اجلـي كػَس  حيصؾ فف فذة افزيورة.

-66 وروح ادعوين، افؼقومي: ․/-وذح ادؼوصد . 2ومرام افؽالم، ص ․6-6ذح افعؼوئد، ص راجع:

 وؿد بغ هذا افبحٌ بوفتػصقؾ أبق ادعغ افـسػل ذم تبكة إدفي( ․66-66ومػوتقح افغقى، افؼقومي: ․66

ؿقل ذم  خيؾق رسد بقتغ فرساج افديـ ظع بـ ظثامن إور افرائعغ مـ ؾوئدة، وٓ

 :«ويلبدء إم»
قٍْػ  ـَ َيَراُه اْدُْمِمـُْقَن بَِغْرِ 

 

ـْ ِمَثولِ  ۞ ٍب ِم َوإِْدَراٍك َوََضْ
َؾَقـَْسْقَن افـَِّعْقَؿ إَذا َرَأْوهُ  

 

ْظتَِزالِ  ۞ ِٓ اَن َأْهِؾ ا َؾَقو ُخرْسَ
 . «بدر افؾقويل ذح بدء إمويل» ح هذه إبقوت إػ ـتوبـوارجع فؼ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
 اجلهة هلل تعاىل:  العز إثبات الشوخ ابن أيب

 رؤيي اهلل تعوػ ظذ رؤيي اخلؾؼ ذم أحوديٌ افرؤيي، ويؼقل: يؼقس افشقخ ابـ أيب افعز

ؾقف دفقؾ ظذ ظؾق اهلل ظذ خؾؼف. وإٓ ؾفؾ تعؼؾ رؤيي بال مؼوبؾي؟ ومـ ؿول: يرى ٓ ذم »

ل يرى ٓ جفي، ؾؾراجع ظؼؾف!! ؾنمو أن يؽقن مؽوبًرا فعؼؾف أو ذم ظؼؾف رء، وإٓ ؾنذا ؿو

أموم افرائل وٓ خؾػف وٓ ظـ يؿقـف وٓ ظـ يسوره وٓ ؾقؿف وٓ حتتف، رد ظؾقف ـؾ مـ شؿعف 

 ، ط: ممشسي افرشوفي( 6)ذح افعؼقدة افطحوويي ٓبـ أيب افعز، ص ش.بػطرتف افسؾقؿي

 ظـف مـ وجقه: وجيوب 

- ٓ .ؾفؾ يعؼؾ أهؾ افدكقو بسفقفي ادرور ظذ  يؼوس أمر أخرة ظذ أمر افدكقو

 افكاط افذي هق أدق مـ افشعر وأحد مـ افسقػ؟ 

وأمو افققم حقٌ اخسظً  ـون افـوس ذم حوجي إػ ادؼوبؾي فؾرؤيي ذم ؿديؿ افزمون، -6

 وكحقمهو مـ أٓت اجلديدة ؾنن افرائل يرى ادرئل ؾقفو مـ ؽر مؼوبؾي، افتؾػوز واإلكسكً،

 ـون جوفسو ذم إرض إشػؾ مـ أمريؽو و أشسافقو وؽرمهو. بؾ ربام 

وادرئل ؽر مؼوبؾ،  وظغ افرائل مغؿضي، يرى ادرء ذم ادـوم مـ شؾػ مـ آبوئف، -6

ؾفؾ يرى افعالمي ابـ أيب افعز ظو م أخرة أضعػ مـ ظو م  وٓوراءه وٓ يسوره وٓ يؿقـف.

 افرؤيو. 

وأدفتفؿ، واجلقاب ظـفو مػصال راجع مو جوء حتً دة مـ مذهى افسؾػقغ وفالشتزا

 . «حتقيف اجلفوت افسً ـسوئر ادبتدظوت ٓ» كص ادمفػ:
  الرؤیة يف قةة املعرا:: االختالف يف

هؾ رأى افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ربف أم ٓ؟ وٓ  يي فقؾي ادعراج:افرؤ اختؾػقا ذم

 ذم افدكقو، ٓ خورجفو.  وظدمفن افؽالم ذم إمؽون افرؤيي ٕ إصؽول إن ـون رآه،

رأی حمؿٌد » ؿول ابـ ظبوس: ذهى ابـ ظبوس وأكس ريض اهلل ظـفام إػ أكف رأى ربف،

 .6/2/6 )ادعجؿ افؽبر فؾطزاينش. صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ربَّف مرتغ: مرة ببكه، ومرة بُػماده

 وٓ اجلفي، أي رأى بعغ افؼؾى، «ؾماد» ـكفقس مع وإشـوده صحقح( .. وادعجؿ إوشط، رؿؿ:

 حتتوج افرؤيي بوفؼؾى إػ اجلفي. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
رأى افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ربف مرة ذم افقؼظي، ومرة  معـك احلديٌ: :ؿول افبعض

 رآه مرة بعقـف افظوهرة، ومرة أخرى بعغ ؿؾبف.  معـوه: وؿول افبعض: أخرى ذم ادـوم.

ِي، ومقَشی بوفؽالم، إن اهلل»  اهلل ظـفام:ؿول ابـ ظبوس ريض  اصطَػی إبراهقَؿ بوخلُؾَّ

 وإشـوده حسـ( ./666/)ادعجؿ افؽبر فؾطزاين ش. وحمؿًدا بوفرؤيي

ًُ تبورك » ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام:ؿول  رأي

)افسـي ٕيب بؽر بـ  اهلل ظـف.ي مثؾف ظـ أكس ريضورو وإشـوده صحقح(.. 62)مسـد أمحد، رؿؿ: ش.وتعوػ

 (66أيب ظوصؿ، رؿؿ:

 شي وظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـفام افرؤيي.وأكؽرت ظوئ 

ا أي»ؿوفً ظوئشي:  َـّ ؾؼد ـذب: مـ حدثؽ أن حمؿد  ـ أكً مـ ثالث، مـ حدثؽُف

صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ رأی ربف ؾؼد ـذب...، ومـ حدثؽ أكف يعؾؿ مو ذم ؽد ؾؼد ـذب...، 

 ()صحقح افبخوري، رؿؿ:  ش.ـ حدثؽ أكف ـتؿ ؾؼد ـذبوم

 م تـػ ظوئشي وؿقع افرؤيي بحديٌ مرؾقع،  » ؿول افعالمي افـقوي ذم هذا احلديٌ:

وفق ـون معفو فذـرتف، وإكام اظتؿدت آشتـبوط ظذ مو ذـرْتف مـ طوهر أيي. وؿد خوفػفو 

ؽره مـفؿ  م يؽـ ذفؽ افؼقل حجًي ؽرهو مـ افصحوبي، وافصحويب إذا ؿول ؿقٓ وخوفػف 

. ظؿدة افؼوري /2)ؾتح افبوري  .شاتػوًؿو. وادراد بوإلدراك ذم أيي اإلحوضي، وذفؽ ٓ يـوذم افرؤيي

/) 

 جزم افـقوي بلن ظوئشي»وذم حوصقي صحقح افبخوري كؼال ظـ احلوؾظ ابـ حجر: 

ابـ خزيؿي، وهق ظجى. ؾؼد ثبً ذم   م تـػ افرؤيي بحديٌ مرؾقع. وتبع ؾقف ريض اهلل ظـفو

هذا، ؾؼؾً: ظـ  ظـ مرسوق، ؿوفً: شلفً رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ «صحقح مسؾؿ»

ًَ ربؽ؟  ،)افتعؾقؼ ظذ صحقح افبخوري.«إكام رأيً جزيؾ مـفبطو ،ؾؼول: ٓ يو رشقل اهلل هؾ رأي

 ، افطبع اهلـدي( /حتً أبقاب ادالئؽي 

ظـ مرسوق، ؿول: ــً متؽئو ظـد »، بؾ ؾقف: «صحقح مسؾؿ»ذم  م كجد هذه إفػوظ 

ظوئشي، ؾؼوفً: يو أبو ظوئشي، ثالث مـ تؽؾؿ بقاحدة مـفـ ؾؼد أظظؿ ظذ اهلل افػريي، ؿؾً: 

مو هـ؟ ؿوفً: مـ زظؿ أن حمؿدا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رأى ربف ؾؼد أظظؿ ظذ اهلل افػريي، 

دممـغ، أكظريـل، وٓ تعجؾقـل، أ م يؼؾ اهلل ظز ؿول: وــً متؽئو ؾجؾسً، ؾؼؾً: يو أم ا

؟ ؾؼوفً: أكو أول هذه (٣١انلجً/ ) َّ اك يق  ىق يف ُّٱ( ٠١اتلهٔير/ ) َّ  مج حج مث هت ُّٱوجؾ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
إكام هق جزيؾ،  م أره ظذ »إمي شلل ظـ ذفؽ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼول: 

ف مو بغ ؾؼِ َخ  ؿُ ظَ ا ظِ و مـ افسامء شود  صقرتف افتل خؾؼ ظؾقفو ؽر هوتغ ادرتغ، رأيتف مـفبط

 (6)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:.شافسامء إػ إرض

ؿول  (62رؿؿ:مسـد أمحد، ).«رأيً ريب تبورك وتعوػ»ظـ ابـ ظبوس مرؾقًظو بؾػظ: و

: صحقح مقؿقًؾو، وهذا إشـود رجوفف رجول افصحقح. وؿول «مسـد أمحد»حمؼؼف، أي: حمؼؼ 

مو افرؤيي ؾوفذي ثبً ذم افصحقح ظـ ابـ ظبوس أكف ؿول: رأى حمؿد وأ»ابـ تقؿقي:  افعالمي

ربف بػماده مرتغ. وظوئشي أكؽرت افرؤيي. ؾؿـ افـوس مـ مجع بقـفام ؾؼول: ظوئشي أكؽرت 

 (/2-2)جمؿقع افػتووى  رؤيي افعغ، وابـ ظبوس أثبً رؤيي افػماد.

ؾً ٕيب ظبد اهلل: إن ؿقمو روى أبق بؽر ادروزي ؿول: ؿ» وؿول افؼويض أبق يعذ:

يؼقفقن إن ظوئشي ؿوفً: مـ زظؿ أن حمؿدا رأى ربف ؾؼد أظظؿ افػريي، ؾبلي رء تدؾع ؿقل 

، وؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شرأيً ريب»ؿول بؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ؟ظوئشي

 (2)إبطول افتلويالت، فؾؼويض أيب يعذ، ص.شأـز مـ ؿقهلو

شلفً رشقل اهلل صذ اهلل » ؿول أبقذر: يب ذر ريض اهلل ظـف حديٌ مقهؿ،وروي ظـ أ

)صحقح مسؾؿ، بوب ؿقفف ظؾقف افسالم: كقر أكك أراه، ش.ُكْقٌر َأكَّك َأَراهُ »ظؾقف وشؾؿ هؾ رأيً ربؽ؟ ؿول: 

 ش.ُكْقَرايِن  َأَراهُ » طف ذم بعض كسخ مسـد أمحد:وجوء ضب( 666ومسـد أمحد، رؿؿ:. رؿؿ:

بوب ذـر إخبور ادلثقرة ذم إثبوت رؤيي افـبل  «ـتوب افتقحقد»وق ابـ خزيؿي ذم وش

 «افؼيعي»وأجري ذم . صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خوفؼف افعزيز افعؾقؿ ادحتجى ظـ أبصور بريتف
ظددا : بوب ذـر مو خص اهلل ظزوجؾ بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ افرؤيي فربف ظزوجؾ

 ح إثبوت افرؤيي. ورج ،مـ إحوديٌ

وهق مجع حسـ؛ ٕكف  بؾ فؾصػوت، مجع افبعض بقـفام أن افرؤيي فقسً دمؾقو فؾذات،و

 ()صحقح مسؾؿ، بوب ؿقفف ظؾقف افسالم: كقر أكك أراه، رؿؿ:. «رأيً كقرا» و بؾػظروي ظـ أيب ذر أيًض 

   ؾؿ:أيب مقشك إصعري ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشوظـ 

ًْ شبحوُت وجِفف مو اكتفی إفقف بكه فق ،حجوبف افـقر» )صحقح مسؾؿ،  ش.ـشػف ٕحسؿ

 عـوه ذم ضقء هذا افتطبقؼ يظفر أن اإلحوضي بوفذات تستحقؾ بوفـظر وافعغ،ؾؿ. (رؿؿ:

وفق شؾؿـو هذا اجلؿع ظود افـزاع  إكقار، :أي ،وحقٌ ورد ذـر افرؤيي يراد بف رؤيي افصػوت



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
)ذح .ومو يؿـعف ادوكعقن ٓيثبتف ادجقزون بلن مو يثبتف ادجقزون ٓ يؿـعف ادوكعقن، فػظقو،

 (/وؾقض افبوري . 26. هذا، وؿد مُجِع بغ افؼقفغ بقجقه أخری. اكظر: روح ادعوين، إكعوم:/6افشػو فعع افؼوري 

  :هل یمكن رؤیة اهلل تعاىل يف املنام أم ال؟

روي ذفؽ ظـ اإلموم أيب حـقػي واإلموم  رؤيي اهلل تعوػ ذم ادـوم، يؿؽـ ؿول افػؼفوء:

ؿول افؼويض: واتػؼ افعؾامء ظذ جقاز رؤيي » أمحد بـ حـبؾ رمحفام اهلل. ؿول ادال ظع افؼوري:

 ، ـتوب افرؤيو(/6)ذح افـقوي ظذ مسؾؿ ش. اهلل تعوػ ذم ادـوم وصحتفو

موم ريض اهلل ظـف ؿول: رأيً ربَّ افعزة ذم ادـوم أن اإل»(: :)ص وذم مؼدمي افشومل

ًُ ذم كػز إن رأيتف متوم ادئي ٕشلفـف: بؿ يـجق اخلالئؼ مـ ظذابف يقم  :تسعو وتسعغ مرًة ؾؼؾ

افؼقومي. ؿول: ؾرأيتف شبحوكف وتعوػ ؾؼؾً: يو رب  ظز جورك وجؾ ثـوؤك وتؼدشً أشامؤك، 

ؾؼول شبحوكف وتعوػ: مـ ؿول بعد افغداة وافعق: بؿ يـجق ظبودك يقم افؼقومي مـ ظذابؽ؟ 

شبحون إبدي إبد، شبحون افقاحد إحد، شبحون افػرد افصؿد، شبحون راؾع افسامء بال 

ظؿد، شبحون مـ بسط إرض ظذ موء مجد، شبحون مـ خؾؼ اخلؾؼ ؾلحصوهؿ ظدد، 

وفد، شبحون افذي  شبحون مـ ؿسؿ افرزق و م يـس أحد، شبحون افذي  م يتخذ صوحبي وٓ

 (/)رد ادحتور، مؼدمي ش. م يؾد و م يقفد و م يؽـ فف ـػقا أحد، كجو مـ ظذايب

ًُ ريب ذم أحسـ صقرة»:احلديٌ وذم   (1)ش.رأي

                                                 
  

«»
«»6

«»
 

«»«

ؿول ؿبؾ و (/626. )«ؿول افبخوري: فف حديٌ واحد يضطربقن ؾقف» :«ذهذيى افؽامل»ؿول احلوؾظ ادزي ذم 

ظـف ظـ رجؾ مـ أصحوب  . وؿقؾ:«رأيً ريب ذم أحسـ صقرة»روي ظـف ظـ افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: » :ذفؽ

افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ. وؿقؾ: ظـف ظـ موفؽ بـ خيومر ظـ معوذ بـ جبؾ ظـ افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ. وؿقؾ: 

 (./626. )«ؽر ذفؽ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
وفؽـ ترك افتلويؾ ذم هذا » :«ادرؿوة» افؼوري ذم ذح هذا احلديٌ ذم ؿول ادال ظع

 ش.  اظتؼودات افضاللافزمون مظـي افػتـي ذم ظؼوئد افـوس فُِػُشق  

 تف: وإفقؽ افبحٌ برم

ًُ ريب ظز وجؾ ذم »ظـ معوذ بـ جبؾ ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: » رأي

افظوهر أن هذا احلديٌ مستـد إػ رؤيو رآهو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؛ ش أحسـ صقرة

ؾ ريض اهلل ظـف ؿول: احتبس ؾنكف روی افطزاين بنشـوده ظـ موفؽ بـ خُيوَمر ظـ معوذ بـ جب

ظؾقـو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ صالة افغداة حتَّی ـودت افشؿس تطؾع، ؾؾاّم صؾَّی 

إين صؾقً افؾقؾي مو ؿَضی ريب ووضعً جـبل ذم ادسجد ؾلتوين ريب ذم أحسـ »افغداة ؿول: 

الً، وادَتَش إصؽول إذا افرائل ؿد يری ؽر اد، وظَؾی هذا ؾؾؿ يؽـ ؾقف شصقرة ؾ ُمتَشؽ  ؾ ؽ  َتَشؽ 

ر ذم  ـَ بغر صؽؾف، ثؿ  م يعد ذفؽ بخؾؾ ذم افرؤيو وٓ ذم ُخْؾِد افرائل، بؾ فف أشبوب ُأَخُر ُتذ

ظؾؿ ادـوم أي افتعبر، وفقٓ تؾؽ إشبوب دو اؾتؼرْت رؤيو إكبقوء ظؾقفؿ افسالم إػ تعبر، 

ًُ ذم صاليت حتی »ـ حـبؾ؛ ؾنن ؾقف وإن ـون ذم افقؼظي وظؾقف طوهر مو روَی أمحد ب ؾـعس

 احلديٌ. ش. اشتقؼظً ؾنذا أكو بريب ظز وجؾ ذم أحسـ صقرة

ؾذهى افسؾػ ذم أمثول هذا احلديٌ إذا صّح أن يممـ بظوهره وٓ يػرّس بام يػرس بف 

ِمـ  صػوت اخلؾؼ، بؾ يـػل ظـف افؽقػقي ويَقـؾ ظؾؿ بوضـف إػ اهلل تعوػ، ؾنكف ُيِري كبقَّف مو يشوء

وراء أشتور افغقى بام ٓ شبقؾ فعؼقفـو إػ إدراـف، فؽـ ترك افتلويؾ ذم هذا افزمون مظـَّي 

افػتـي ذم ظؼوئد افـوس فُِػُشق  اظتؼودات افضالل، وإْن تلّول بام يقاؾؼ افؼع ظذ وجف 

ش رةذم أحسـ صق»آحتامل ٓ افؼطع حتَّك ٓ حيؿؾ ظؾی مو ٓ جيقز ذًظو ؾؾف وجٌف، ؾؼقفف: 

ًُ ريب حول ـقين ذم أحسـ صقرٍة وصػٍي ِمـ ؽويي إكعوِمف وفطِػف  حيتؿؾ أن يؽقن معـوه رأي

، أو حول ـقن افرب ذم أحسـ صقرة، وصقرُة افقء مو يتؿقز بف ظـ ؽره شقاٌء ـون  ظعَّ

 (6/62)مرؿوة ادػوتقح ش. ظَغ ذاتِف أو ُجزئِف ادُؿق ز فف ظـ ؽره، أو صػتِف ادؿقَّزة

ًُ اهلل ذم ادـوم، ؿول أبق مـصقر ادوتريدي: هذا »افؼويض خون رمحف اهلل:ل ؿو مـ ؿول رأي

 (6/6)ؾتووی ؿوضقخون ظذ هومش اهلـديي ش.افرجؾ ّذ مـ ظوبد افقثـ

رؤيي اهلل تعوػ وتؼدس ذم ادـوم تؽؾؿقا ؾقفو، ؿول بعض »وذم خالصي افػتووی: 

افزاهد رــ اإلشالم افصػور إكصوري. ؿول ادصـػ  ادشويخ رمحفؿ اهلل: جيقز، مـفؿ اإلموم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
واؿعي جدي صقخ اإلشالم ظبد افرصقد بـ احلسغ وأـثر مشويخ شؿرؿـد رمحفؿ اهلل ٓ 

جيقزون ذفؽ، حتی ؿول افشقخ اإلموم أبق مـصقر ادوتريدي رمحف اهلل: مـ ؿول هؽذا ؾفق ذ 

ؿ جدي أبق أمل اإلموم طفر افديـ مـ ظوبد افقثـ. وظؾقف ادحؼؼقن مـ مشويخ بخوری، مـف

 (/66)خالصي افػتووی  ش.افؽبر

واظتؼد  رأيتف ظذ صقرة اجلسؿ، يمول ؿقل أيب مـصقر ادوتريدي بلن مـ ؿول:وؿد 

 وفقس هذا احلؽؿ إن  م يعتؼد ذفؽ.  ؾنكف ذ مـ ظوبد وثـ. اجلسؿقي،

؛ وإصورات 6ص  ؼوئد،ذح افع دة مـ رؤيي اهلل تعوػ ذم ادـوم ارجع إػ:فالشتزا

حوصقي و ؛6ص مـح افروض إزهر،و؛ ص افـزاس، ؛62-62ص ادرام،

 . ص  افبقجقري ظذ جقهرة افتقحقد،

ـام ؿول افعالمي  و بوكؽشوف إصقوء حوفي افقؼظي،ابـ تقؿقي أيًض ويؼقل احلوؾظ 

ؿول افعالمي ابـ تقؿقي رمحف  افسققضل رمحف اهلل وؽره برؤيي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،

بغ ذم ؿبقرهؿ» اهلل: )جمؿقع ش. وؿد اكؽشػ فؽثر مـ افـوس ذفؽ حتی شِؿعقا صقت ادعذَّ

 (/6افػتووی 

وؿد حيصؾ فبعض افـوس ذم افقؼظي أيًضو مـ افرؤيو كظر » :«افقصقي افؽزى»ذم وؿول 

 (6)افقصقي افؽزی، ص ش.مو حيصؾ فؾـوئؿ ذم ادـوم، ؾری بؼؾبف مثؾ مو يری افـوئؿ

ؾفؽذا مـ افعبود مـ حيصؾ فف مشوهدة ؿؾبقي تغؾى ظؾقف حتی » وؿول ذم مقضع آخر:

 (6)افقصقي افؽزی، ص ش.تػـقف ظـ افشعقر بحقاشف

 اهلرري ذم ذح افعؼقدة افطحوويي ثالثي أؿقال ذم رؤيي اهلل تعوػ ذم ذـر افشقخ ظبد اهلل

 ادـوم:

-ٓ واهلل تعوػ مـزه مـ  يشبف صقئو، :أي ٕن مو يرى خقول ومثول، م؛ُيرى اهلل ذم ادـو

 اخلقول وادثول.

افؼقل افثوين: إن ؿول افؼوئؾ: رأيً مـ ؽر صقرة وـقػقي وبغر فقن ومسوحي  -6

ويف، ٕن ادروي ظـ افسؾػ هق افرؤيي ادـومقي، مثؾ أيب يزيد، وأمحد بـ خرض ومؼوبؾي صح؛

وحمؿد بـ ظع افسمذي، وصؿس  وافشوه صجوع افؽرموين، ،ارسومحزة افزيوت، وأيب افػق

 افديـ افؽردي وؽرهؿ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
إن ادظك أكف رأى اهلل ظذ هقئي ؾقحتؿؾ أن يؽقن ذفؽ. ومو ذـره  :افؼقل افثوفٌ -6

 وأمو إذا ادظك افشؽؾ وافصقرة هلل تعوػ فػسؼف، مـ اهلقئي وافشؽؾ ؿد يؽقن ختقؾ افرائل.

 (-ؼقدة افسـقي ذم ذح افعؼقدة افطحوويي، ص )افع ؾفل ظؼقدة ـػريي.

ؾؼد أشوء ؿقٓ إػ بعض  ذ ـؾ مو ـتبف افشقخ ظبد اهلل اهلرري،كتػؼ ظ اظؾؿ أكـو ٓ

 وكحـ كتزأ مـف. وتشدد ذم تؽػر ادخوفػغ،  افصحوبي،

 : ؟ هل یمكن رویة النبي صىل اهلل علوه وسلم يف الوقظة

 ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بعد وؾوتف أم ٓ؟ هؾ يؿؽـ رؤيي افـب ؾنن ؿقؾ:

ويميدهو أؿقال  وأمو ذم افقؼظي ؾتشر إفقفو افروايوت، : اتػؼقا ظذ افرؤيي ذم ادـوم،ؿؾـو

 بعض افعؾامء افثؼوت. 

 قؿقي ؾقـؽر افرؤيي حول افقؼظي. وأمو ابـ ت

ي. دخؾ ( مرة ذم افقؼظ66ي ظـ افسققضل أكف رأى رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ )رو

 أصػع؛ ؾؼول افسققضل: ٓ ؾؼول فف: اصػع يل إػ ادؾؽ ذم أمري. رجؾ ظذ افعالمي افسققضل،

ًُ زيورة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.  ٕين فق اؿسبً إػ ادؾؽ ُحِرْم

 ش. تـقير احلؾؽ ذم رؤيي افـبل وادؾؽ» ققضل ذم هذا ادقضقع رشوفي شامهووأفػ افس

ؾلجوب  ـ زيورة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حول افقؼظي،مي افسخووي ظوشئؾ افعال

 م يصؾ إفقـو ذفؽ ظـ أحد مـ افصحوبي ريض  ؿول افسخووي:» ؾقام خالصتف: ظـف مػصال،

وٓ أئؿي ادذاهى إربعي، وإكام كؼؾ ظـ  ،وٓ ظـ مـ بعدهؿ مـ افؼرون ادوضقي ،اهلل ظـفؿ

 بعض افصوحلغ.

ـشقخف  بل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم افدكقو يؼظيً واشتشؽؾ افسخووي وؿقع رؤيي افـ

ابـ حجر، ـام سح بف كػسف، وأجوب دـ ادظی ذفؽ أكف حيتؿؾ أكف يری صقًئو ٓ يشبف صقئًو 

مـ ادخؾقؿوت وأخطل رأيف ذم طـ ـقن ادرئل ذاتف افؼيػي. أو ٓ يؿتـع أن تتؿثؾ صقرتف 

ب افؼوئؿغ بودراؿبي، ويتصقرون ذم ظو م افؼيػي صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم خقاضر أربوب افؼؾق

 رسارهيؿ أكف يؽؾؿفؿ بؼط اشتؼرار ذفؽ وظدم اضطراهبو. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
وكؼؾ إكؽور افؼرضبل ظـ مـ ؿول: إكف رآه ذم ادـوم حؼقؼي ثؿ يراه ـذفؽ ذم افقؼظي. 

أكف يرى جسؿل وبدين. وؿقفف: وأفي تورة  «ؾسراين ذم افقؼظي»وؿقل افغزايل: فقس معـك 

حؼقؼي، وتورة تؽقن خقوفقي، وافـػس ؽر ادثول ادتخقؾ، ؾام رآه مـ افشؽؾ فقس هق تؽقن 

روح ادصطػی وٓ صخصف، بؾ هق مثول فف ظؾی افتحؼقؼ، وـذا ؿول ذم بعض ؾتوويف: مـ 

مـوًمو  م ير حؼقؼي صخصف ادقضقع ذم روضي  -يعـل-رأی رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 ٓ صخَصف. ثؿ ؿول: وذفؽ ادثول مثول روحف ادؼدشي ظـ افصقرة ادديـي، وإكام رأی مثوٓ

 وافشؽؾ. 

وؿول أيًضو: ويتليد مو ذهبـو إفقف فكف ؽر واحد مـ إئؿي ؿقفف صؾی اهلل ظؾقف 

ظـ طوهره، وأكف ظؾی افتؿثقؾ وافتشبقف  «مـ رآين»مـ حديٌ  «ؾسراين ذم افقؼظي»وشؾؿ 

)وفؾتػصقؾ راجع: إجقبي ادرضقي ؾقام شئؾ ش. لكام رآين ذم افقؼظيؾؽ»بدفقؾ ؿقفف ذم افروايي إخری 

 (22-افسخووي ظـف مـ إحوديٌ افـبقيي، ص

رد افعالمي افسخووي ذم هذا افـص حديٌ افرؤيي ذم افقؼظي، وأؿرَّ بوجلسؿ ادثويل أو 

 افرؤيي ادثوفقي. 

افتػتوزاين: ؿول حرض حؽك ابـ افعامد احلـبع ذم صذرات افذهى ؿصي فؾعالمي و

ويصعى ظؾقف ؾفؿ  افتػتوزاين إػ افشقخ ظضد افديـ فألخذ ظـف، وـون بعقد افػفؿ جدا،

ؾوتػؼ أن أتوه إػ خؾقتف رجؾ ٓ يعرؾف ؾؼول فف: ؿؿ يو شعد افّديـ فـذهى  ،«ادقاؿػ»ـتوبف 

بً إػ افسر و م إػ افسر، ؾؼول: مو فؾسر خؾؼً أكو، ٓ أؾفؿ صقئو مع ادطوفعي ؾؽقػ إذا ذه

أضوفع، ؾذهى وظود، وؿول فف: ؿؿ بـو إػ افسر، ؾلجوبف بوجلقاب إول و م يذهى معف، 

ؾذهى افرجؾ وظود، وؿول فف مثؾ مو ؿول أوٓ، ؾؼول: مو رأيً أبؾد مـؽ، أ م أؿؾ فؽ مو 

بؾ  صّذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ يدظقك ؾؼوم مـزظجو و م يـتعؾ رشقل اهلل ؾؼول فف: ،فؾسر خؾؼً

صّذ اهلل ظؾقف  ج افبؾد بف صجرات، ؾرأى افـّبّل خرج حوؾقو حّتك وصؾ بف إػ مؽون خور

كرشؾ إفقؽ ادّرة بعد ادّرة »ذم كػر مـ أصحوبف حتً تؾؽ افشجرات ؾتبسؿ فف، وؿول:  وشّؾؿ

ؾؼول: يو رشقل اهلل مو ظؾؿً أكؽ ادرشؾ وأكً أظؾؿ بام اظتذرت بف مـ شقء ش. و م تلت

اؾتح »ؾي حػظل، وأصؽق إفقؽ ذفؽ. ؾؼول فف رشقل اهلل صّذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ: ؾفؿل وؿ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   6   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةي  َحاوالط  
وتػؾ فف ؾقف ودظو فف، ثؿ أمره بوفعقد إػ مـزفف وبّؼه بوفػتح، ؾعود وؿد تضّؾع ظؾام ش ؾؿؽ

وكقرا. ؾؾام ـون مـ افغد أتك إػ جمؾس افعضد وجؾس مؽوكف ؾلورد ذم أثـوء جؾقشف أصقوء 

ـّ رؾؼتف مـ افطؾب ي أهنو ٓ معـك هلو دو يعفدون مـف ؾؾام شؿعفو افعضد بؽك وؿول: أمرك يو ط

وؾّخؿ أمره مـ  ،شعد افّديـ إيّل ؾنكؽ افققم ؽرك ؾقام مه، ثؿ ؿوم مـ جمؾسف وأجؾسف ؾقف

 .، ط: دار افؽتى افعؾؿقي(/)صذرات افذهى ذم أخبور مـ ذهى يقمئذ. اكتفك. 

وتقذم افعالمي  ،«بعض إؾوضؾ»بؾ حؽوه ظـ  ؼصي،ا هلذه افو م يذـر ابـ ظامد شـدً 

 ه. 2وتقذم ابـ افعامد ظوم  هـ،6افتػتوزاين ظوم 

ظقن أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حيرض  تميد افزيؾققيي، وهذه افؼصي ٓ ٕهنؿ يدَّ

ٕكف   افسامء وإرض. وذفؽؾبغ هذه افؼصي ويبـ ظؼقدة افزيؾققيي مو بغ ظذ ـرد ؾورغ،

وأمو ثوكًقو:  م يذـر ابـ ظامد شـًدا هلذه افؼصي.  وؿعً ذم ظو م ادثول. : ؿصي كودرة،أوٓ

و ويػسضقن أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حيرض و خوص  افزيؾققيي ؾقضعقن ـرشق  

  وهذا اشتفزاء. يشوهده أحد. وٓ ويرجع.

  وافعقوذ بوهلل. .هبً افؽرامقي إػ جقاز رؤيي اهلل تعوػ بوجلسؿوذ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، َفَىْي َراَم (1)َوََل يَثْتُُج كََدُم اْْلِْسََلِم إَِلا لََعَ َظْهِر امتاْسِنيِْه َواَِلْستِْسََلمِ  -83

ٍُ َعْي  (2)ِغنْهَ  ٍُ َمَراُو ، َخَجتَ ٍُ ، َولَْه َيْلٌَْع ةِامتاْسِنيِْه َفْهُى ٍُ ٍُ ِغنُْى َوا ُخِظَر َعٌْ
ْيَىانِ ِث،اتلاوِْخيِْد، وََصاِِف الَْىْػِرفَ َخالِِص  ، َفيَخََذةَْذُب َبْْيَ (3)وََصِديِْح اْْلِ

ْيَىاِن، ًَْكاِر،وَ َواْْلِكَْراِر َواتلاْكِذيِْب، (4)َواتلاْصِديِْق  امُْكْفِر َواْْلِ  اْْلِ
 ًِساُموَْسوحَائًِها ًَشاّك(5)َزائًِغا، ََل،كًا ةًا ُمْؤِوًٌا ُمَصدِّ .(6)َوََل َجاِخًدا ُوَكذِّ

 

يثبت عذ اإلشالم إال مـ دمـب التشؼقؼات ذم  أي ال كص ادملػ هذا اشتعارة،ذم 

 وخضع لـصقص الؽتاب والسـة.  ادتشاهبات وذات اهلل وصػاتف وكحقها،

هذا مـ باب االشتعارة، إذ الؼدم احليس ما يؼام عؾقف فؽذلؽ » قال العالمة الؼقكقي:

شتبف عؾؿف إ ى عادف، فالألػ والالم ذم قدم اإلشالم ال يثبت إال عذ ظفر تسؾقؿ أمر اد

)رشح العؼقدة الطحاوية «. لؾعفد حقـئذ، واالشتسالم االكؼقاد لأوامر اهلل تعا ى وكقاهقف« التسؾقؿ»

 ، خمطقط(دحؿد بـ أمحد بـ مسعقد الؼقكقي، ص

 اإلْشالم: هق ديـ اهلل عز وجؾ، وهق ذم احلؼقؼة جعؾ كؾقة الأصقاء هلل تعا ى شادًة ال

 رشيؽ لف فقفا ذم ِمؾؽ وال إكشاء وال تؼدير.

 التَّسؾِقؿ: الرضی بام جاء عـ اهلل تعا ى.

 االْشتِسالم: االكؼقاد لؾرشع، أي: قبقل ما جاء فقف مـ العؼائد والأحؽام.

                                                 
( ققلف )«2شؼط مـ  «واالشتسالم ،1 ،2 ، ، ،2 ،23 وذم . ،1 «وادثبت مـ بؼقة «االكؼقاد والتسؾقؿ .

الـسخ. وادعـك شقاء.
. وأثبتـاه مـ بؼقة الـسخ. وادػفقم شقاء.2 ،8 ،1 ،2 ،8 ،8شؼط مـ  «عؾؿ»( ققلف 2)
. وال يرض ادعـك. وادثبت مـ بؼقة الـسخ. 28شؼط مـ  «وصحقح اإليامن»( ققلف 8)
( ققلف )«شؼط مـ  «والتصديؼ .والصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة الـسخ .
ا» ( ذم 1) بدل ققلف  «بقشقاس الشقطان» 2. وذم «زايغا صاكا»بدل ققلف  «مؽذبا زائغا» . و ذم «زايًغا صاكًّ

. وادثبت مـ بؼقة الـسخ. وادػفقم شقاء.«مقشقشا تائفا صاكا زايغا»
( شؼط مـ )وذم «مؽذبا»إ ى ققلف  «فقتذبذب»ققلف  2 .3 «2. وشؼط مـ «مؽذبا»بدل ققلف  «مؽابرا  تائفا»ققلف» 

. والأصح ما أثبتـاه مـ بؼقة الـسخ.«امؽذب»إ ى ققلف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 حتقيق االستسالم: 

التظاهر باتباع ديـ احلؼ مع  يؼقل ادحدثقن: هق اخلضقع واالتباع. :االشتسالم

وكذلؽ مع اعتؼاد أن الأديان كؾفا حؼ كػر؛ لأكف مل يتزأ مـ الأديان  ر كػر.عؼقدة الؽػ

 والتظاهر باتباع اإلشالم بحقث حاول ففؿ ديـ احلؼ إشالم تؼؾقدي ومؼبقل.  الأخرى.

  كان بؿعـك التسؾقؿ. «إ ى»فنن تعدى بـ الأمان. اإلشالم لغة:

 :أي وترك ادـفقات. ،ادلمقراتاالكؼقاد بؽؾؿتل الشفادتني مع إتقان  وذم االصطالح:

 أصفد أن ال إلف إال اهلل وأصفد أن حمؿد رشقل اهلل. 

أو اإلشالم عبارة عـ  والعؿؾ بديـ اإلشالم واحلذر مـ ادؿـقعات إشالم كامؾ.

وشقليت مزيد مـ حتؼقؼ اإلشالم واإليامن والػروق بقـفام ذم مباحث اإليامن  إظفار اإلشالم.

 إن صاء اهلل. 

 مـعف مطؾقُبف. :مرامف: أيحجبف 

 تائًفا: أي حران ذم تقف ادعارف التل حارت فقفا العؼقل.

 زائًغا: أي مائال عـ الطريؼ الصقاب.

 رد عىل املعتزلة: 

ويمولقن الـصقص  ادـؽريـ لرؤية الباري تعا ى، ذم كص ادملػ هذا رد عذ ادعتزلة،

يستسؾؿ لـصقص الؼرآن  إيامن مـ ال يستؼر ال يؼقل ادملػ: التل وردت برؤية الباري.

ِمـ » . قال اإلمام البخاري عـ ابـ صفاب الزهري:يستؼؾ العؼؾ بندراكفاالتل ال  والسـة

شالُة، وعؾی الرشقل صؾی اهلل عؾقف وشؾؿ البالُغ، وعؾقـا التسؾقؿُ  )صحقح البخاري، باب «.اهلل الرِّ

 ـ ربؽ(ققل اهلل تعا ى: يا أهيا الرشقل بؾغ ما أكزل إلقؽ م

جيب عؾقـا أن كممـ بام وصؾ إلقـا مـ أمقر الديـ بقاشطة رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف 

 خن  حن جن ُّٱقال تعا ى: يـطؼ عـ هقى كػسف، لأن رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ال وشؾؿ؛

(انلجه) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من
وفؼ  تلويؾفاويتحؽؿقن ب فنهنؿ يتبعقن ادتشاهبات، وأما مـ كان ذم قؾبف كػاق ودخؾ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ٱُّٱقال تعا ى: ،هقاهؿ

 (٧آل غىران/ ) َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت

)تػسر ابـ  .«﴾ أي: حتريػف عذ ما يريدونجت هبققلف: ﴿ »قال احلافظ ابـ كثر:

 (.2/3كثر 

ت إ ى اهلل تعا ى إ ى اتباع وذم اهلل تعا ى كثرا مـ يعرض عـ تػقيض عؾؿ ادتشاهبا

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱقال تعا ى: ويضؾ غره. ويضؾ بجفؾف وعـاده، اهلقى،

(٣احلج/ ) َّ ىب نب  مب زب
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱوقال تعا ى:

 (٩ – ٨احلج/ ) َّ ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت يبرت ىب

 (٠٥املصص/ ) َّ  لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱوقال تعا ى:

 (٣٣انلجه/ ) َّمق حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱوقال تعا ى:

ما َضؾَّ ققٌم بعَد ُهًدی كاكقا عؾقف إال أوتقا » وقال رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ:

 ، وقال السمذي: حديث حسـ صحقح(81)شــ السمذي، رقؿ:«. اجلدل 

)صحقح البخاري، «. إنَّ أبغض الرجال إ ى اهلل الأََلدُّ اخلَِصؿ»وقال صؾی اهلل عؾقف وشؾؿ: 

 (2211رقؿ:

وجرفف هقاه إ ى  خيؾص ذم تقحقد اهلل تعا ى َمـ يتبع هقاه بدال مـ اتباع اهلل ورشقلف، ال

ويبحث  فققؤل الـصقص حقـا، ففق ذم الشبفات تائف وحران. هـا حقـا وإ ى هـا حقـا آخر.

ادممـ هق فؾقس  ويممـ ببعض حقـا، ويؽػر ببعض، عـ وجف السجقح ذم الرواة حقـا آخر.

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال تعا ى: ادخؾص وال الؽافر الرصيح،

(٣٣اجلاثيث/ ) َّ ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
ؽقن الؼدم عذ وهق أكف كام جيب أن ت ا،حسقًّ  ارشح اإلمام الطحاوي هذا ادعـك رشًح 

ثبت بالؽتاب  كذلؽ بؼاء اإلشالم يستقجب االشتسالم دا ظفر يشء لتستؼر وتثبت،

والديـ  (٩٩آل غىران/ ) َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱقال تعا ى: والسـة، وحيذر الؼقؾ والؼال.

 َّ ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن ٱُّٱعبارة عـ التؼقد بلحؽام اهلل تعا ى، قال تعا ى:
 (٩٣٩ابللرة/ )



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٩٣٥ابللرة/ ) َّىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ:وقال تعا ى

 (٩٣٣انلدل/ ) َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱوقال تعا ى:

كام أن الؼرآن واحلديث يتضؿـان بعض ما يبتذ بف العباد مـ ادلمقرات وادـفقات، 

لقؿتثؾ العباد ادلمقرات، ويـتفقا عـ ادـفقات. كذلؽ يشتؿؾ الؼرآن والسـة عذ بعض 

وعذ بعض ادتشاهبات لقػقض العباد مراده  ويعتؼدوه، هبا العباد،لقعؿؾ  ادحؽامت،

 ويتجـبقا إبداء الرأي مـ عـد أكػسفؿ.  احلؼقؼل إ ى اهلل ورشقلف،

وال جيقز لؾعبد أن يتصدى دعرفة الأرسار التل أخػاها مقاله؛ بؾ اخلضقع لأحؽام 

وقع  ادحض عؼؾال تعا ى بومـ حاول القصقل إ ى حؼائؼ حؽؿ اهلل ادق ى هق كامل العبقدية.

وال إيامن مع الشؽ. ذم الشبف والشؽقك.
قجب يستؼؾ العؼؾ بندراكف فال و وبام أن ديـ اإلشالم يؼقم عذ القحل اإلهلل،

 االعتامد عذ ما فرسه رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ وأصحابف الذيـ كزل القحل بؾساهنؿ.

مـ » قال الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: لؼرآن برأيف،وتقعد الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ مـ فرس ا

 ، وقال: هذا حديث حسـ(251ي، رقؿ:)شــ السمذ«.قال ذم الؼرآن برأيف فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار

، 2512ي، رقؿ:)شــ السمذ«. مـ قال ذم الؼرآن برأيف فلصاب فؼد أخطل» وذم رواية أخرى:

وقال: هذا حديث غريب(

بؿجرد عؼؾف ومـ تؾؼاء  -معـاهذم لػظف أو  ذم - ل ذم الؼرآنومعـك احلديث: مـ قا

كػسف مـ غر معرفة بلصقل العؾؿ وفروعف مـ الؽتاب والسـة وأققال الصحابة والتابعني 

ففق  :أي ،فؼد أخطل ،ولق صار مصقبًا بحسب االتػاق :أي ،والؾغة وققاعد العربقة فلصاب

 (/88)مرقاة ادػاتقح . خمطئ بحسب احلؽؿ الرشعل

ومعتز ذم الرشع، ومـف الؼقاس. ومـ  ففق حؼبالرشوط ادذكقرة وأما الؼقل بالرأي 

 .يطالع كتب التػسر جيدها مشحقكة بؿثؾ هذا الرأي





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ُيإَهان ِ

ََلمِ  (1)َوََل يَِطحُّ اْلإ ِل َداِر الصَّ وإ
َ
َيِة ِِل ؤإ تَََبََوا  (2)ةِالرُّ لَِهِو اعإ

مٍ  (3)ِننإُىمإ  لََىا ةَِفىإ وَّ
َ
وإ تَأ

َ
ٍم، أ ِويإُل ُُكِّ َنعإًنى  (5)، إِذإ (4)ةِيَوإ

إ
َيِة َوتَأ ؤإ ِويإُل الرُّ

إ
ََكَن تَأ

بِيَِّة تَرإكُ  ُبيإ ِليِم، وََعلَيإِه ِديُو  (6)يَُضاُف إََِل الرُّ ُم التَّصإ ِويإِل َولُُزوإ
إ
اتلَّأ

 َ إُهرإَشِليإ يإَه، فَإِنَّ (7)ال ِ
ِبيإَه َزلَّ َولَمإ يُِطِب اتلَّْنإ َ َوالتَّشإ  (8). َوَنوإ لَمإ َيتََيقَّ انلَّْفإ
َداِنيَِّة، َننإُعيٌت ةِنُُعيِت الإ  إيَخإ ، (9)َفرإَداِنيَّةِ َربَّنَا َجلَّ وََعََل َميإُضيٌف ةِِطَفاِت ال

نَاهُ  يَِّة. (10)لَيإَس ِِف َنعإ ََبِ
َخٌد ِنَو الإ

َ
أ

  

 يصح التأويل بالوهم والظن يف رؤية الباري تعاىل:  ال

ؤية...» يف ؿقفف:  وادعتزفة  وافؽرامقة. ،وادشبفة ،ظذ ادعتزفة رد   «وٓ َيِصحُّ اإليامُن بافرُّ

                                                 
( يف ) «بؼقة افـسخ. ، وهق خطل. وادثبت مـ«اإلشالم
( يف ) «وهق خطل. وادثبت مـ بؼقة افـسخ.«إٓ ٕهؾ دار افسالم ،
( ؿقفف )«شؼط مـ  «مـفؿ ،1 ، ، ، ، ، ويف . «ويف «ؾقفؿ . «وٓ يرض ادعـك. «دـ اظتؼدها .

وادثبت مـ بؼقة افـسخ.
( ؿقفف )«شؼط مـ  «بػفؿ افـسخ.. وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة
( يف ) ، ، ، ، ، ، ، «وهق خطل. وشؼط مـ «إذا .  إػ افربقبقة»إػ ؿقفف  «إذ ـان»مـ ؿقفف» .

وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.
( يف ) «ويف «بسك . ، ، ، ، ، ، «وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. وترك افتلويؾ هق «إٓ بسك .

قيض، ـام هق مذهب ظدد ـبر مـ افعؾامء وادشايخ. أو ادراد مـف ترك تلويؾ افزائغغ ادبطؾغ افذيـ يمفقن افتػ

 ىم ُّٱٱ:ادتشاهبات ـام هتقى كػقشفؿ افزائغة فتائقد مذهبفؿ افباضؾ، ـام تؼقل ادعتتزفة واخلقارج: كاطرة يف ؿقفف تعاػ
م افطحاوي ٓ يـؽر افتلويؾ افصحقح ادميد بافدٓئؾ ادقاؾؼ بآكتظار. ؾاإلما (القيانة)َّ ين ىن من خن  حن جن يم

. «وٓ كمول بتلويالت أهؾ افزيغ ابتغاء افػتـة» :بافؾغة افعربقة، بؾ يـؽر افتلويؾ افباضؾ ـام رصح بف يف صػحة 
.ادحؼغ ٓ تلويؾ ادحؼؼغ ،افتضؾقؾ. ؾلكؽر تلويؾ افزائغغ : أهؾؿؾت: أي

( يف )1 ، «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وزاد يف «ؿغادسؾ . «وٓ يرض «ادرشؾغ»بعد ؿقفف  «ورشائع افـبقغ .

ادػفقم.
( يف ) ، «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«ٕن .
( شؼط مـ )  وإحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«افػرداكقة»إػ ؿقفف   «ؾنن ربـا»مـ ؿقفف .
(1 يف ) ، ،،  ، ، ، ،1 ، ، ، ، ، «وإصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ.«بؿعـاه .



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وافعقاذ  رؤية اهلل تعاػ مع اجلسؿ. ة وافؽرامقة:يـؽرون رؤية افباري، وؿافت ادشبفافذيـ 

 باهلل.

وأما ادشبفة وافؽرامقة ؾشبفقا  أكؽرت ادعتزفة رؤية اهلل تعاػ فعجزهؿ ظـ ؾفؿفا،

ثبتقا رؤية لا ؾا وشطً وشؾؽ أهؾ افسـة واجلامظة مسؾؽً  ذات اخلافؼ وصػاتف بادخؾقق.

و  ،(القيانة) َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱمـ ؿقفف تعاػ: ٕهنا ثابتة بافـصقص، افباري؛

ٕن  ومل يؼقفقا صقئا مـ ظـد أكػسفؿ؛ وتقؿػقا يف ـقػقتفا، ؽرها مـ أيات وإحاديث،

 ػصؾفا. تافـصقص مل 

ََلا بػفؿٍ »معـك ؿقفف:  ها مـفؿ بَِقْهٍؿ أو تَلوَّ َـ اظَتَزَ
إذا ـان افرجؾ يممـ برؤية  :«دِ

مثال: يتصقر أن رؤية اهلل تعاػ ظذ  ومهف وطـف وخقآتف.وفؽـف ُيعِؿُؾ ؾقفا  افباري تعاػ،

وإكام هل  يؿؽـ رؤية اهلل تعاػ يف إصؾ، أو يمول بلكف ٓ يصح إيامكف بافرؤية. صقرة. ؾال

اإلكساين وخقآتف وتصقراتف تدور  قهؿواف يممـ بافرؤية. ؾفق أخر ٓ رؤية كعؿف وآٓئف،

وذات اهلل تعاػ وصػاتف  يتجاوزها. وٓ واحلقادث، حقل اخلقآت وافتصقرات وإجسام

  وراء ذفؽ ـؾف.

ؾِّ َمْعـًك ُيَضاُف إَِػ  ذْ إِ »مـع ادمفػ مـ افتلويؾ يف ؿقفف:  ـُ ْؤَيِة َوَتْلِوْيُؾ  اَن َتْلِوْيُؾ افرُّ ـَ

ُبْقبِقَِّة َتْركُ  يؾ ادضاد فؾـصقص افؼظقة وإكام ادؿـقع هق افتلو ،«ِوْيِؾ َوُفُزْوُم افتَّْسؾِقؿِ افتَّلْ  افرُّ

ا مـ وهذا أيًض . «..مـف بدا بال ـقػقة ؿقٓ.» وؿال ادمفػ يف مسلفة خؾؼ افؼرآن: واحلؼ.

وؾقام يع بعض  بؾ ورد ظـ افسؾػ افصافح تلويؾ صػات اهلل تعاػ تلويال ؿريبا،، افتلويؾ

 إمثؾة ظذ ذفؽ. 

(:ؿال ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام يف ؿقفف تعاػ )ؿ. ـ: ترــا(٧٨اجلاثية/ ) َّ ىن من ُّٱ

 (، افسجدة:/1)تػسرافطزي 

(:ؿال جماهد يف تػسر ؿقفف تعاػ )ُّكمخرهؿ :(٩٥اِلعراف/ ) َّخم حم .

 (، إظراف:1/)تػسرافطزي 

(:ؿال جماهد يف تػسر ؿقفف تعاػ )يف  :(٪٩الزمر/ ) َّ حن جن مم خم حم جم  هل ُّٱ

  (، افزمر:1/)تػسرافطزي  أمر اهلل.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(:وأول ؿتادة ؿقفف تعاػ )بـ ضقع ضاظة  (٪٩الزمر/ ) َّ حن جن مم خم حم جم  هل ُّٱ

 (1/)تػسرافطزي  اهلل تعاػ.

(:ؿال مؼاتؾ يف تلويؾ ؿقفف تعاػ ) ؿدرتف وشؾطاكف  بـ (٨احلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

  (1)ـتاب إشامء وافصػات فؾبقفؼل، ص:. وظؾؿف

(ؿال ابـ ظب ):الفتح/ ) َّيم ىم مم خم ُّٱاس ريض اهلل ظـفام يف تلويؾ ؿقفف تعاػ

 (/11)تػسر افبغقي  .بافقؾاء بام وظدهؿ مـ اخلر :(٥١

(:ؿال زيد بـ أشؾؿ يف تلويؾ ؿقفف تعاػ )انلدل/ ) َّ مق حق مف خف حف ٱُّٱ

 ( /زي )تػسر افط ٕتاها أمر اهلل مـ أصؾفا. وؿال ؿتاده: : هدم اهلل بـقاهنؿ مـ إصؾ.(٪٦

(:ؿال احلسـ افبرصي يف تلويؾ ؿقفف تعاػ )أمره وؿضاؤه.: (٦٦الفجر/ ) َّ هل مل ُّٱ 

 (، افػجر:/تػسر افبغقي )

(:ؿال اإلمام أمحد يف تلويؾ ؿقفف تعاػ ) افبداية  جاء ثقابف. :(٦٦الفجر/ ) َّ هل مل ُّٱ(

 (1/وافـفاية 

(1:ؿال جماهد يف تلويؾ ؿقفف تعاػ )ُّؿبؾة اهلل :(٥٥٩ابلقرة/ ) َّمن زن رن مم ام ٱٱ. 

 (/1ل )إشامء وافصػات فؾبقفؼ

(:ؿال شػقان بـ ظققـة وابـ ـقسان يف تلويؾ ؿقفف تعاػ )حك  جك مق حق  ُّٱ َّ 
 (، افبؼرة:/)تػسر افؼرضبل  .ؿَصد إفقفا بخؾؼف واخساظف: (٦٢ابلقرة/ )

(ؿال جماهد وإبراهقؿ افـخعل، وظؽرمة يف ) :مش هس مس ُّٱتلويؾ ؿقفف تعاػ 

 ()ـتاب إشامء وافصػات فؾبقفؼل، ص:.اصتداد إمر: (٨٦القلم/ ) َّهش

(:ؿال ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام وؿتادة  يف تلويؾ ؿقفف تعاػ )َّهش مش هس مس ُّٱٱ 

 (/)ؾتح افباري  .يؽشػ ظـ ؿدرتف افتل تـؽشػ ظـ افشدة وافؽرب :(٨٦القلم/ )

(ؿال اإلما ):القطص/ ) َّ   رن مم ام يل ىل  ٱُّٱم افبخاري يف تلويؾ ؿقفف تعاػ

 )صحقح افبخاري، شقرة افؼصص( .ؽفإٓ مؾ :(٨٨

وافساق، وافـػس،  : هق افقد وافقجف،«تلويؾ ـؾ معـك يضاف إػ افربقبقة» وادراد بـ

 وافصػات افتل أضاؾفا افؽتاب وافسـة إػ اهلل تعاػ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رق افضافة افتل تمول ادتشاهبات مـ أراد اإلمام افطحاوي كػل افتلويؾ افباضؾ مـ افػِ 

إكام مراده ترك افتلويالت افػاشدة ادبتَدظة ادخافػة دذهب افسؾػ افتل » ؿال: ظـد كػسفا،

 (/)رشح افعؼقدة افطحاوية ٓبـ أيب افعز  «.يدل افؽتاُب وافسـة ظذ ؾسادها

وٓ كجادل يف أيات ادتشاهبة وٓ » افطحاوي رمحف اهلل تعاػ:مام وؿال ادمفػ اإل

وٓ كجادل يف »بعد ؿقفف: )ـذا يف بعض كسخ افعؼقدة افطحاوية  «.كمول بتلويالت أهؾ افزيغ ابتغاء افػتـة

 .حة ػ. راجع تعؾقؼ ص«افؼرآن

وادشبفة. و  ،ظذ ادعطؾة «...وَمـ مل َيَتَققَّ افـَّْػَل وافتَّشبقَف َزّل » ادمفػ يف ؿقفف: ردَّ 

ؾلثبتقا صػات  وشؾؽ أهؾ افسـة واجلامظة مسؾؽ آظتدال،. ادشبفة تشبف اخلافؼ بادخؾقق

وكزهقا اخلافؼ مـ  .(٥٥الشيرى/ ) َّ حي جي  يه ُّٱ ٕهنا ثابتة بافـصقص، اهلل تعاػ؛

 (.٥٥الشيرى/ ) َّٱمه جه ين ُّٱٱيشبف ادخؾقق: ٕن اخلافؼ ٓ صػات ادخؾقق؛

 إضالق افقحداكقة فؾدٓفة ظذ وحدة افذات،:«مقصقٌف بصػاِت افَقْحداكِقَّةِ »ؿقفف: 

ٱ(٥اْلخَلص/ )َّيل ىل مل خل ُّٱٱفقس فف مثؾ، ؿال تعاػ: :أي

 إضالق افػرداكقة فؾدٓفة ظذ وحداكقة افصػات.: «مـعقٌت بـُعقِت افَػرداكِقَّة» ؿقفف:

 (اْلخَلص) َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم ٱُّٱؿال تعاػ: مثؾ فف يف افصػات. ٓ :أي

ةِ » ؿقفف: يَّ يشبفف  ٓ اهلل تعاػ متػرد يف ذاتف وصػاتف، :«فقس يف معـاه أحد مـ افَزِ

()اْلخَلص/  َّ مه جه ين ىن من ُّؿال تعاػ: وٓ يشبف اخلؾَؼ. اخلؾُؼ،
ومتػرد بذاتف  ،وأبدي ،ـقػ يشبف اهلل تعاػ اخلؾَؼ أو يشبفف اخلؾُؼ وهق شبحاكف أزيل

 ومافؽف!!  ،افؽقنهق خافؼ ـؾ ما يف افؽقن بؾ  ،وخافؼ افسامء وإرضوصػاتف، 

   ؿال افشقخ شعدي رمحف اهلل:

 اے ربرت از ایخل وایقس وامگن وومہ

 

 واز رہہچ ہتفگ ادن دینشمی ووخادنہ امی ۞

 
 درتف امتم تشگ و اپباین ردیس رمع

 

ا ن در اول وےفص وت امدنہ امی ۞

 

 ن
چ
 م
ہ

 ام 

وهق أجؾ وأظذ مما ختقؾف  وطـف، ،وومهف ،وؿقاشاتف ،قآت ادخؾققاهلل تعاػ ؾقق خ) 

وكحـ  وأوصؽ افعؿر ظذ افـفاية، كػد افؼرضاس وافؼؾؿ، افـاس أو شؿعـاه وؿرأكاه،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . (مشتغؾقن بابتداء صػاتف

 ؿال افشاظر إردي: 

 اطع یک لقع سج ےن وہ لقع ںیم سک رطح ٓاےئ

  رطح ٓاےئھجمس یشخب ےہ سج ےن وہ ھجمس ںیم سک 

 ہی ہہک دو یفسلف ےس اج ےک رس رھتپ ےس رکٹاےئ 

 دحثیِ تلع و ولعمل ےس ریما ہن رس اھکےئ 

فقصدم رأشؽ  ؿؾ فؾػؾسػل: أكك ُيػفؿ َمـ رزق افػفؿ؟ كك يدرك افعؼُؾ َمـ مـحف؟)أ 

 .حيرجـل باحلديث ظـ افعؾة وادعؾقل( وٓ بحجر،

  ؿال افشاظر افعريب:و

درء يدرـفاـقػقة ادرء فقس ا
 

ؾؽقػ يدرك ــف اخلافؼ  ۞

إزيل
 

 ؿال افشاظر إردي: و

 یفسلف وك ثحب ےک ادنر دخا  اتلم ںیہن

 

 ڈور وك اھجلس راہ ےہرھپ رِسا اتلم ںیہن  ۞

 (ٓيصؾ افػؾسػل إػ اهلل تعاػ يف بحثف، حيؾ افعؼدة دون أن يؿسؽ بطرؾف).



َ قيدةَ الع َ شرحَ   473   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُُدوحدِ  -44 ٍِ  (1)َتَعاََل َعِي اْلح يح ِِ َدَواِت، ََل ََتح

َ َضاِء َواْلح عح
َ رحََكِن َواْلح

َ َوامحَغايَاِت َواْلح
حُىبحتََدََعِت. تُّ َكَسائِِر ال اُت السِّ َُ ِ

اْلح
  

عت عت الىم عت زنزهعت زنعت اوددووعت واليىتىتعت واضعاضىوعت وااووا:  عت اهلل

واًمٌمء اعمحدود  ًمٚمٛمحدود، واحلد وصػ : ـمرف اًمٌمء.واحلد احلدود مجع طمد.

 ومالطمد هلل شمٕم٤ممم.  يٜمحٍم ذم طمدوده؛

عت ثةعت أقسىم عت للحدعت ثال

 حلد اعمٕمٜمقي. ا -3 حلد اًمزُم٤مين.ا -2.  اعمٙم٤ميناحلد  -1

يٙمقن ًمف طمد.  ومال ،وًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤مٟمٞم٤م  شمٕم٤ممم طمد ُمٙم٤مين. واحلد  ق اًمٓمرف.ًمٞمس هلل

ضم٤مء ذم  ٤م إًمٞمف.ا سم٤مًمزُم٤من وحمت٤مضًم وًمٞمس ُم٘مٞمدً  وًمٞمس ًمف طمد زُم٤مين؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اًمزُم٤من،

 :«سمدء إُم٤مزم»
 َٓ ٤مِن َوىْم٧ٌم َو يي  قَمَٚم  اًمدي

ِِ  َيْٛم
 

أطْمَقاٌل سمَِح٤ملِ َأْزَُم٤مٌن وَ وَ  ۞
 

 

وص٤مر ؿمٞمخ٤م سمٕمد ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف  ُمٕمٜمك قمدم ُمِ اًمزُم٤من أٟمف ُمثال يم٤من صٌٞم٤م ومّم٤مر ؿم٤مسم٤م.

ومٚمقيم٤من اهلل شمٕم٤ممم زُم٤مٟمٞم٤م وُمٙم٤مٟمٞم٤م ًمزم  إزُم٤من.وًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم شمتٖمػم طم٤مًمف سمتٖمػم  مخًقن قم٤مُم٤م.

 أن يٙمقن اًمزُم٤من واعمٙم٤من ىمديٛملم. 

 أن ىمدرشمف همػم حمدودة وهمػم ُمتٜم٤م ٞم٦م.  :أي ،وًمٞمس هلل شمٕم٤ممم طمد ُمٕمٜمقي 

 واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمٜمف.  و ل ُمٜمتٝمك اًمٌمء. ،هم٤مي٦م مجع اًمٖم٤مي٤مت:

سمؾ  همػم حمت٤مج إمم رء؛واهلل شمٕم٤ممم  ء.و ق ُم٤م ي٘مقم قمٚمٞمف اًمٌم إريم٤من: مجع ريمـ،

 لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف مغ جغ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ذم طم٤مضم٦م إًمٞمف.
(٦٤اْلج/ ) َّ  مك

  واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلًؿ. و ق ؿمٓمر اجلًؿ.، إقمْم٤مء: مجع قمْمق

واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ  يمٚمٝم٤م ُمـ ظمقاص اجلًؿ، احلدود واًمٖم٤مي٤مت وإريم٤من وإقمْم٤مء؛

 اجلًؿ. 

                                                 
وٓ يي اعمٗمٝمقم. واعمث٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ.ش. وإقمْم٤مء»ىمقًمف  1وؾم٘مط ُمـ ش. واجلٝم٤مت»سمٕمده زي٤مدة  21( ذم 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   474   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واعمخٚمقق ذم طم٤مضم٦م إمم  أقمْم٤مءاجلًؿ اًمتل شمًتخدم. أًم٦م. :أي أداة. عمج إدوات:

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:و (٢اإلخالص/ ) َّ خم حم ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: أٓت ذم قمٛمٚمف، واهلل شمٕم٤ممم همٜمل قمٜمٝم٤م.

 جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:و (١١٧ابلقرة/ ) َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ
(٨٢يس/ ) َّ حق مف خف حف

 واًمٞم٤ًمر.  ،واًمٞمٛملم ،وظمٚمػ ،وحت٧م ،ومققاجلٝم٤مت اًم٧ًم: 

عت ولعت اللقلعت والنقلعت اذعت انزهعت اهللعت الىم عت زنعت ااوهىتعت الست عت 

 جه ين ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: غم أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلٝم٤مت اًم٧ًم،دل اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ قم 

وإن يم٤من ظم٤مرج اًمٕم٤ممل  ًمق يم٤من اهلل شمٕم٤ممم داظمؾ اًمٕم٤ممل، ًمزم يمقٟمف ُمـ ضمٜمًف،(. ١١الشِرى/ ) َّمه

وقمغم اًمقضمٝملم يٚمزم ، اهلل شمٕم٤ممم وسملم اًمٕم٤ممل ُمتٜم٤م ٞم٦م أوهمػم ُمتٜم٤م ٞم٦م وم٢مُم٤م أن شمٙمقن اعم٤ًموم٦م سملم

وورد احلدي٨م سم٠من اهلل شمٕم٤ممم يم٤من قم٤معم٤ًِم طمٞم٨م مل يقضمد  وأن ًمف ُمٙم٤مٟم٤م. ،خمّمّم٤م شمٕم٤ممم هلل فيمقٟم

 ق ارشمٗم٤مع اًمٜم٘مٞمْملم؛ ًمٞمس و وأمجٕم٧م إُم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلٝم٤مت اًم٧ًم. اًمٕم٤ممَل.

يمام ٟم٘مقل ذم  يًتٚمزم أن يّمٚمح ًمالشمّم٤مف سم٠مطمد اًمٜم٘مٞمْملم ذم اعمحؾ.ٕن ارشمٗم٤مع اًمٜم٘مٞمض 

  ًمٞمس ذًمؽ ارشمٗم٤مع اًمٜم٘مٞمْملم. ًمٞمس اجلدار أقمٛمك وٓ سمّمػما. اجلدار:

ٟمجزم سمف وٟمٕمت٘مد أٟمف ٓ داظمؾ »  ـ(:1472:مي٘مقل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد ُمٞم٤مرة اعم٤مًمٙمل)

اًمدٓئؾ اًمقاوح٦م قمغم ذًمؽ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرج قمـ اًمٕم٤ممل، واًمٕمجز قمـ اإلدراك إدراك ًم٘مٞم٤مم 

 جه ين ُّٱمج٤مع، أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف قمز وضمؾ:، أُم٤م اًمٜم٘مؾ وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإل وٟم٘ماًل قم٘ماًل 

ومٚمق يم٤من داظمؾ اًمٕم٤ممل أو ظم٤مرضًم٤م قمٜمف ًمٙم٤من مم٤مصماًل، وسمٞم٤من  (١١الشِرى/ ) َّ حي جي  يه مهىه

وأُم٤م اعمالزُم٦م واوح، أُم٤م إول ومألٟمف إن يم٤من ومٞمف ص٤مر ُمـ ضمٜمًف ومٞمج٥م ًمف ُم٤م وضم٥م ًمف. 

اًمث٤مين ومألٟمف إن يم٤من ظم٤مرضًم٤م ًمزم إُم٤م اشمّم٤مًمف وإُم٤م اٟمٗمّم٤مًمف، واٟمٗمّم٤مًمف إُم٤م سمٛم٤ًموم٦م ُمتٜم٤م ٞم٦م أو همػم 

يم٤من »وذًمؽ ي١مدي إمم اومت٘م٤مره إمم خمّمص. وأُم٤م اًمًٜم٦م وم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ، ُمتٜم٤م ٞم٦م

٦ًٌم قمغم أن وأُم٤م اإلمج٤مع: وم٠ممجع أ ؾ احلؼ ىم٤مـمش. اهلل وٓ رء ُمٕمف، و ق أن قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف

اهلل شمٕم٤ممم ٓ ضمٝم٦م ًمف ومال ومقق وٓ حت٧م وٓ يٛملم وٓ ؿمامل وٓ أُم٤مم وٓ ظمٚمػ. وآقمؽماض 

ٕن اًمتٜم٤مىمض إٟمام يٕمتؼم طمٞم٨م يتّمػ اعمحؾ سم٠مطمد اًمٜم٘مٞمْملم  ،سم٠مٟمف رومع ًمٚمٜم٘مٞمْملم ؾم٤مىمط

وشمقاردا قمٚمٞمف، وأُم٤م طمٞم٨م ٓ يّمح شمقاردمه٤م قمغم اعمحؾ وٓ يٛمٙمـ آشمّم٤مف سم٠مطمدمه٤م ومال 
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ام ي٘م٤مل ُمثاًل: احل٤مئط ٓ أقمٛمك وٓ سمّمػم. ومال شمٜم٤مىمض ًمّمدق اًمٜمٗمٞملم ومٞمف ًمٕمدم يم ،شمٜم٤مىمض

 ، ط: دار احلدي٨م، اًم٘م٤م رة(1/45/46)اًمدر اًمثٛملم واعمقرد اعمٕملم، ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد ُمٞم٤مرة اعم٤مًمٙمل .شىمٌقًمف

وذات  اجلٝم٤مت اًم٧ًم ُمـ ظمّم٤مئص اعمخٚمقق، :أي ،اعمخٚمقىم٤مت :اعمٌتدقم٤مت: أي

 ز ٦م ُمٜمٝم٤م. اخل٤مًمؼ ُمٜم

 ،واًمٖم٤مي٤مت ،ٟمص اعم١مًمػ رمحف اهلل  ذا يدل قمغم أن ذات اهلل شمٕم٤ممم ومقق احلدود

ذاح  ذا اًمٙمت٤مب  و ذا اًمٜمص خي٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمٗمٞمقن، وم٤مقمتؼم وٟمحق ٤م. ،اجلٝم٤متو

واًمِمٞمخ  ،اًمًٚمٗمٞمقن أُمث٤مل: اسمـ أيب اًمٕمز، وص٤مًمح اًمٗمقزان، وص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ

٤م يقاومؼ  صمؿ ذطمقه ذطًم  ؛ ٕٟمف يٕم٤مرض ُم٤م  ؿ قمٚمٞمف،ص اعم١مًمػ  ذا جمٛماًل وهمػم ؿ ٟم ،اسمـ سم٤مز

، (641-1/564)« اًمنمح اًمٙمٌػم»ؾ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم وومّمي  ُمذ ٌٝمؿ.

 واٟمت٘مد شمقوٞمح٤مت اًمنماح اًمًٚمٗمٞملم.

 واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلًؿ.  صمؿ  ذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ُمـ أوص٤مف اجلًؿ؛

واشمّم٤مل احلد  ٕن اشمّم٤مل أطمد احلديـ سم٢مطمدى اجلٝمتلم، جلٝم٤مت؛واهلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ ا

 ُم٤م  ق يٜم٘مًؿ ومٝمق يٜمٕمدم.  وشم٘مقل اعمٜم٤مـم٘م٦م: أظمر سم٤مجلٝم٦م إظمرى مم٤م يدل قمغم اًمت٘مًٞمؿ،

 واهلل شمٕم٤ممم همٜمل قمـ اعمٙم٤من.  ٓ يٕمٞمش اإلٟم٤ًمن إٓ ذم ُمٙم٤من،

 ومراٌغ ُمتق ؿ يِمٖمٚمف رٌء ممتد. :شمٕمريػ اعمٙم٤من

.ومراٌغ ُم :شمٕمريػ احلٞمز  تق ؿ يِمٖمٚمف رٌء ممتد أو همػم ممتدٍّ

 وأُم٤م قم٤مُم٦م اعمتٙمٚمٛملم وم٤معمٙم٤من واحلٞمز واطمد قمٜمد ؿ.  ذا اًمٗمرق قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين،

 (65)طم٤مؿمٞم٦م قمّم٤مم اًمديـ قمٚم  ذح اًمٕم٘م٤مئد، ص

اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من. واجلٝمٛمٞم٦م: ،شم٘مقل اًم٘مدري٦م 
(1)

اهلل ُمتٛمٙمـ  وشم٘مقل اعمِمٌٝم٦م واًمٙمراُمٞم٦م: 

                                                 
اظمتٚمٗم٧م اعمٕمتزًم٦م ذم ذًمؽ )يٕمٜمل اًم٘مقل ذم اعمٙم٤من(، وم٘م٤مل ىم٤مئٚمقن: اًم٤ٌمرئ »ي٘مقل أسمق احلًـ إؿمٕمري رمحف اهلل: ( 1)

سمٙمؾ ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمدسمر ًمٙمؾ ُمٙم٤من وأن شمدسمػمه ذم يمؾ ُمٙم٤من، واًم٘م٤مئٚمقن هبذا اًم٘مقل مجٝمقر اعمٕمتزًم٦م أسمق اهلذيؾ 

 ل.واجلٕمٗمران واإلؾمٙم٤مذم وحمٛمد سمـ قمٌد اًمق ٤مب اجل٤ٌمئ

وىم٤مل ىم٤مئٚمقن: اًم٤ٌمرئ ٓ ذم ُمٙم٤من سمؾ  ق قمغم ُم٤م مل يزل قمٚمٞمف، و ق ىمقل  ِم٤مم اًمٗمقـمل وقم٤ٌمد سمـ ؾمٚمٞمامن وأيب زومر 

 ، حت٘مٞمؼ: ٟمٕمٞمؿ زرزور(1/131)ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ش.وهمػم ؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م

ُم٤ميمـ وذاشمف ُمع وىم٤مل ىم٤مئٚمقن: اًم٤ٌمرئ ذم يمؾ ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك أٟمف طم٤مومظ ًمأل»وذيمر ذم ُمقوع آظمر اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م، و ق: 

 ، حت٘مٞمؼ: ٟمٕمٞمؿ زرزور(1/174)ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ش.ذًمؽ ُمقضمقدة سمٙمؾ ُمٙم٤من

اًم٤ٌمرئ شمٕم٤ممم سمٙمؾ ُمٙم٤من ذاشًم٤م »وىم٤مل احلًلم اًمٜمج٤مر )وىمد يم٤من أيمثر ُمٕمتزًم٦م اًمري وُمـ طمقهل٤م قمٚم  ُمذ ٌف(: 
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اؾمتقى اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرش، و ٟمٗمقض قمٚمؿ  وٟم٘مقل: ٤م.ٝمؿ اعم١مًمػ مجٞمٕمً ٞمومقق اًمٕمرش. ورد قمٚم

آؾمتقاُء همػُم » ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش وم٘م٤مل: ٟمٕمٚمٛمٝم٤م. وٓ طم٘مٞم٘متف إمم اهلل شمٕم٤ممم،

١مال قمٜمف سمدقم٦ٌم، وُم٤م أراك إٓ ُمٌتِدقًم٤م،  ًُّ جمٝمقٍل، واًمٙمٞمُػ همػُم ُمٕم٘مقٍل، واإليامن سمف واضم٥ٌم، واًم

يمام ؾمٞم٠ميت ذيمره  ٤م، ُمٜم٤مؾمًٌ ًمف شم٠موياًل أو ٟم١مو (116)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، صش. خُيَرجوم٠مَُمر سمف أن 

 ٓطم٘م٤م. 

عت عت الىم  عت إثبىتعت السلفونیعت اوددعت هلل

 واهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؿ سمف.  وإن مل ي٘مػ قمٚمٞمف ظمٚمؼ، ي٘مقل اًمًٚمٗمٞمقن: هلل شمٕم٤ممم طمدود واٟمتٝم٤مء،

، وأن ذًمؽ ٓ يٕمٚمٛمف  ىمد صم٧ٌم قمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ أهنؿ ىم٤مًمقا: هلل» ٞم٦م:ىم٤مل اسمـ شمٞمٛم طمدٌّ

  (3/591)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م  ش.همػمه

ُم٤مذا شمٕمٜمقن سم٤محلد؟ إن أردشمؿ أن يٙمقن حمدودا، أي: يٙمقن ُم٤ٌميٜم٤م » ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم:

ًمٚمخٚمؼ ُمٜمٗمّمال قمٜمٝمؿ، يمام شمٙمقن أرض ًمزيد وأرض ًمٕمٛمر، ومٝمذه حمدودة ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ  ذه، 

 (8/321ی ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )جمٛمقع ومت٤موش. ومٝمذا طمؼ ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ اًمٜم٘مص

يمالم اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم  ذا حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمف أن اهلل شمٕم٤ممم ُمع ُم٤ٌميٜمتف خلٚم٘مف ممتدة 

 و حمدودة.  يمام أن وٞمٕم٦م زيد ُم٤ٌميٜم٦م ًمْمٞمٕم٦م زيد، ذاشمف حمدودة ذم مجٞمع ضمٝم٤مت اُمتداده.

ٓ جيقز ٕطمد أن ٓ يٕمٚمٛمف همػمه، و ،ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: واهلل شمٕم٤ممم ًمف طمد» ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

وٟمٙمؾ قمٚمؿ ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم، وعمٙم٤مٟمف أيًْم٤م  ،يتق ؿ حلده هم٤مي٦م ذم ٟمٗمًف، وًمٙمـ ٟم١مُمـ سم٤محلد

وؾُمئؾ اسمـ اعم٤ٌمرك: سمؿ ٟمٕمرف »و ق قمغم قمرؿمف ومقق ؾمامواشمف، ومٝمذان طمدان اصمٜم٤من. ىم٤مل:  ،طمد

ًمٞمس هلل  ومٛمـ ادقمك أٟمفش...رسمٜم٤م؟ ىم٤مل: سم٠مٟمف قمغم اًمٕمرش سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف، ىمٞمؾ: سمحد؟ ىم٤مل: سمحد

طمد وم٘مد رّد اًم٘مرآن وادقمك أٟمف ٓ رء، ٕن اهلل شمٕم٤ممم وصػ طمد ُمٙم٤مٟمف ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ 

                                                                                                                           
 (44ٚمٌزدوي، صًم. واٟمٔمر أيًْم٤م: أصقل اًمديـ 1/194)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ش. ووضمقًدا، ٓ سمٛمٕمٜم  اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة

 ٟم٦ًٌم  ذااًم٘مقل إمم اعمٕمتزًم٦م ظمٓم٠م. (:54)ص «وقء اعمٕم٤مزم» وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد اًمؽميمامين ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم

: ىم٤مل )أي: ضمٝمؿ(» ( قمـ ضمٝمؿ سمـ صٗمقان وم٘م٤مل:13/345) «ومتح اًم٤ٌمري»واؾمتدل قمٚمٞمف سم٠من احل٤مومظ اسمـ طمجر طمٙمك ذم 

 «ومتح اًم٤ٌمري»ذم طملم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  ش.ُمٜمف رء ق  ذا اهلقاء ُمع يمؾ رء، وذم يمؾ رء، وٓ خيٚمق 
وؾمٌؼ ومٞمام ُم٣م أن أسم٤م احلًـ إؿمٕمري  ش.وىمد ٟمزع سمف سمٕمض اعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من» (:1/548)

٤ٌَم  ذا اًم٘مقل إمم اعمٕمتزًم٦م. ًَ واحلًلم اًمٜمج٤مر َٟم
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. 5/164و 3/687، و646-2/645)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ...(٥طٍ/ ) َّ ىف يث ىث نث ٱُّٱيمت٤مسمف وم٘م٤مل:

 (2/57درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 

ا ًمٚم٘مرآواقمتؼم اسمـ شمٞمٛمٞم ذم طملم ذيمر اإلُم٤مم  ن اًمٙمريؿ؛٦م يمؾ ُمـ أٟمٙمر احلد هلل شمٕم٤ممم رادًّ

شمٕم٤ممم قمـ » وم٘م٤مل: اًمٓمح٤موي أن أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذ ٌقا إمم أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ احلدود،

 ش.احلدود واًمٖم٤مي٤مت

ٕن  ؛(٥طٍ/ ) َّ ىف يث ىث نث ُّٱ:وإٟمام اؾمتدل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم احلد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن  ٝم٦م هلل شمٕم٤ممم.واًمٕمرش ضم ُمع ذاشمف قمغم اًمٕمرش، اًمًٚمٗمٞملم يرون أن اهلل شمٕم٤ممم

وأُم٤م اًمٕمرش  ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف، أو آؾمتقاء سمٛمٕمٜمك آؾمتٞمالء. اؾمتقاء اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرش ٓ

 وٓضمٝم٦م.  ،٤م هلل شمٕم٤مممومٚمٞمس ُمٙم٤مٟمً 

ويرد قمغم اقمت٤ٌمر اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤م هلل شمٕم٤ممم أوضمٝم٦م ًمف سم٠مٟمف أيـ يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ اؾمتقائف 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمغم اًمٕمرش؟
 (٥٤اْلعراف/ ) َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ

)صحٞمح اًمٌخ٤مري، .شيم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه» وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 (3191رىمؿ:

عت  عت «بحد»عت نىعت الصحوحعت لقولعت ابدعت اهللعت بنعت ادبى:ك ادل
 ،«إؾمامء واًمّمٗم٤مت» ٞمٝم٘مل ىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك اعمذيمقر سم٢مؾمٜم٤مده ذمٌؾم٤مق اإلُم٤مم اًم

ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ: ؾم٠مًم٧م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، ىمٚم٧م: » وإًمٞمٙمؿ ٟمّمف سمٕمد طمذف اإلؾمٜم٤مد:

 .يمٞمػ ٟمٕمرف رسمٜم٤م؟ ىم٤مل: ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م قمغم قمرؿمف. ىمٚم٧م: وم٢من اجلٝمٛمٞم٦م شم٘مقل:  ق  ذا

؟ ىم٤مل: إي واهلل سمحدٍّ   ش.ىم٤مل: إٟم٤م ٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مًم٧م اجلٝمٛمٞم٦م، ٟم٘مقل:  ق  ق. ىمٚم٧ُم: سمحدٍّ

إٟمام أراد قمٌد اهلل سم٤محلدِّ » ٝم٘مل و ق ينمح ىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك  ذا:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞم

ْٛمع، و ق أّن ظمؼم اًمّم٤مدق ورد سم٠مٟمف قمٚم  اًمٕمرش اؾمتقی، ومٝمق قمٚم  قمرؿمف يمام أظمؼم،  ًي طمدي اًم

)إؾمامء ش. وىمّمد سمذًمؽ شمٙمذي٥م اجلٝمٛمٞم٦م ومٞمام زقمٛمقا أٟمف سمٙمؾ ُمٙم٤من، وطمٙم٤ميتف شمدل قمٚم  ُمراده

 (395واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص

 أي ٟم١مُمـ سمام ؾمٛمٕمٜم٤م وٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م.

يٖمٜمل ذم صمٌقت اًمٕم٘مٞمدة؛ ذم طملم روي قمـ اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  يمام أن ىمقل اسمـ اعم٤ٌمرك ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   478   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  وهمػمه ُمـ إؾمالف ٟمٗمل احلد.

ومح٤مد  ،ومح٤مد سمـ زيد ،وؿمٕم٦ٌم ،يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري» داود اًمٓمٞم٤مًمز: ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق

ٓ  ،وٓ يٛمثٚمقن، يروون احلدي٨م ،يِمٌٝمقنوٓ  ،ٓ حيدون ،وأسمق قمقاٟم٦م ،وذيؽ ،سمـ ؾمٚمٛم٦م

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل: .«ىم٤مل أسمق داود: و ق ىمقًمٜم٤مش. ي٘مقًمقن يمٞمػ، وإذا ؾمئٚمقا أضم٤مسمقا سم٤مٕصمر

 (2/334)إؾمامء واًمّمٗم٤مت . ش ىمٚم٧م: وقمغم  ذا ُم٣م أيم٤مسمرٟم٤م»

وؾمئؾ )أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ىمٌؾ ُمقشمف سمٞمقم قمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت » سمٙمر اخلالل: ىم٤مل أسمق

وٓ يقصػ  ،وٓ يرد ُمٜمٝم٤م رء إذا يم٤مٟم٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤مح ،وي١مُمـ هب٤م ،ر يمام ضم٤مءتوم٘م٤مل: مت

. )١١الشِرى/( َّحي جي  يه مهىه جه ين ٱُّ،اهلل سم٠ميمثر مم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف سمال طمد وٓ هم٤مي٦م
 ، ط: دار ىمتٞم٦ٌم، دُمِمؼ(127)اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م أيب سمٙمر  اخلالل، ص

سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل أمحد» ُم٦م اعم٘مدد:ىم٤مل اسمـ ىمدا

، شإن اهلل يرى ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م»، أو شإن اهلل يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م»ذم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وُم٤م أؿمٌف  ذه إطم٤مدي٨م ٟم١مُمـ هب٤م، وٟمّمدق هب٤م سمال يمٞمػ، وٓ ُمٕمٜمك، وٓ ٟمرد ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م، 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٓ ٟمّمػ وٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل طمؼ، وٓ ٟمرد قمغم رؾمقل اهلل 

. )١١الشِرى/ ( َّ حي جي  يه مهىه جه ين ٱُّٱاهلل سم٠ميمثر مم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف سمال طمد وٓ هم٤مي٦م
 (7)عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، ص

رسمٜم٤م قمغم اًمٕمرش  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد:» :«ذح أصقل اقمت٘م٤مد أ ؾ اًمًٜم٦م»ىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل ذم 

 (3/443ذح أصقل اقمت٘م٤مد أ ؾ اًمًٜم٦م )ش.وإرض سمٕمٚمٛمف سمال طمد وٓ صٗم٦م، وؾمع يمرؾمٞمف اًمًاموات

وإٟمام احلد ُم٤م يتٛمٞمز سمف اًمٌمء » ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ذطمف: وُم٤م  ق احلد قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم؟

قمـ همػمه ُمـ صٗمتف وىمدرشمف. وي٘م٤مل: طمد اًمدار واًمًٌت٤من، و ل ضمٝم٤مشمف وضمقاٟمٌف اعمٛمٞمزة ًمف، 

 ( 3/42)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٛمٝمٞم٦م ش.ق ذًمؽوًمٗمظ احلد ذم  ذا أؿمٝمر ذم اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف اًمٕم٤مم وٟمح

إذن  ٤م  ق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٜمص قمٚم  » صمؿ ىم٤مل: ؾم٤مق اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذا،

أن احلد ًمف ُمٕمٜمٞم٤من أو أُمران يّمدق قمٚمٞمٝمام: إول  ق اًمّمٗم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمٌمء، واًمث٤مين اجلٝم٤مت 

 واجلقاٟم٥م اعمٛمٞمزة، أي اًمٜمٝم٤مي٤مت وإـمراف. 

ٜمد ُم٤م يث٧ٌم احلد هلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف يث٧ٌم  ذيـ اعمٕمٜمٞملم ذم طم٘مف شمٕم٤ممم، واقمٚمؿ أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قم

سمؾ  ق يريد سم٤محلد أص٤مًم٦م اعمٕمٜم  اًمث٤مين؛ ٕن  ذا  ق اعمت٤ٌمدر إمم اًمٗمٝمؿ ُمٜمف، و ذا  ق ُمٕمٜم  ىمقًمف 

 أي: واًمٕمرف اًمنمقمل اخل٤مص.ش إن  ذا اعمٕمٜمك أؿمٝمر ذم اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف اًمٕم٤مم وٟمحق ذًمؽ»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   479   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
سمـ شمٞمٛمٞم٦م يًٛمٞمف اًمّمٗم٦م، واعمٕمٜم  اًمث٤مين قمٜمده يًٛمٞمف اًم٘مدر، واعمٕمٜم  إول ًمٚمحد قمٜمد ا

ومٙمؾ حمؾ أصم٧ٌم ومٞمف اًم٘مدر هلل، وم٢مٟمف إٟمام يث٧ٌم احلد واجلٝم٦م واحلٞمز واجلًٛمٞم٦م؛ ٕن  ذه اعمٕم٤مين ٓ 

 (225واٟمٔمر: إصم٤ٌمت احلد هلل قمز وضمؾ، ص. 216)اًمٙم٤مؿمػ اًمّمٖمػم، صش. شمٜمٗمؽ قمـ احلجؿ اًمذي  ق اًم٘مدر

إن يمثػما ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م واحلدي٨م أو أيمثر ؿ » ٧م احلد هلل شمٕم٤ممم:شمٞمٛمٞم٦م و ق يثٌوىم٤مل اسمـ 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٓمٚمؼ ًمٗمظ احلد،  ي٘مقًمقن: إٟمف ومقق ؾمامواشمف قمٚم  قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف سمحدٍّ

 (2/725)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.وسمٕمْمٝمؿ أٟمٙمروا احلد

ت طمد و ذا  ق اعمحٗمقظ قمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م ُمـ إصم٤ٌم» وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٙم٤من آظمر:

 (3/746)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.هلل

واهلل شمٕم٤ممم يٓمٚمؼ  وَمَٚمُف طمد، «اًمٌمء»سم٠من ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  ٞم٦م قمغم أن هلل طمدا،واؾمتدل اسمـ شمٞمٛم

اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قمٚمٛمقا أٟمف ًمٞمس رء ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٌمء » ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: قمٚمٞمف اًمٌمء ومٚمف طمد،

ي٦م وٓ صٗم٦م، وم٤مًمٌمء أسمًدا ُمقصقف وأن ٓ رء ًمٞمس ًمف طمد وٓ هم٤م ،إٓ وًمف طمد وهم٤مي٦م وصٗم٦م

)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس  ش.ٓ حم٤مًم٦م، وٓ رء يقصػ سمال طمد وٓ هم٤مي٦م، وىمقًمؽ ٓ طمد ًمف شمٕمٜمل أٟمف ٓ رء

 ( 2/645اجلٝمٛمٞم٦م 

 ٕن ىمٞم٤مس اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمحًقؾم٤مت سم٤مـمؾ.  و ذا آؾمتدٓل همػم صحٞمح؛

، و  ذا ذم ضم٤مٟم٥م ًمٚمخٚمؼ، ا أي أٟمف ُم٤ٌميـدًّ  شمٕم٤ممم طَم وُمـ اًمٕمج٥م أن اًمًٚمٗمٞملم جيٕمٚمقن هلل

ويٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمؾ يقم ذم اًمثٚم٨م  قمغم اًمٙمرد. ىمدم اهلل شمٕم٤ممم :ذم ضم٤مٟم٥م آظمر ي٘مقًمقن

و ذه يمٚمٝم٤م ُمـ وضمقه  ويْمع ىمدُمف ذم اًمٜم٤مر. ويٜمزل إمم اًمدٟمٞم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ.

 و ذا أؿمٜمع اًمتْم٤مد قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم.  طمٚمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤ممل.

اًمذي قمٚمٞمف أ ؾ اًمًٜم٦م وأئٛم٦م اًمٗم٘مف وإصمر ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م » ل اسمـ قمٌد اًمؼم:ىم٤م

اإليامن سمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م واًمتّمديؼ سمذًمؽ وشمرك اًمتحديد واًمٙمٞمٗمٞم٦م 

 (7/148)اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعم١مـم٤م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد . شذم رء ُمٜمف

عت الىم  عت عت السلفوونعت تثبتونعت اودوزعت هلل

احلٞمز قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم » ىم٤مل اًمًٞمد اًمنميػ اجلرضم٤مين رمحف اهلل: ُم٤م حيٞمط سمف اجلًؿ. احلٞمز:

)اًمتٕمريٗم٤مت،  ش. ق اًمٗمراغ اعمتق ؿ اًمذي يِمٖمٚمف رء ممتد يم٤مجلًؿ، أو همػم ممتد يم٤مجلق ر اًمٗمرد

 (42ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   484   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ه وطمدُّ  و ق هن٤ميتف ،وي٘م٤مل ًمف: أشمٕمٜمل سم٤محلٞمز ُم٤م  ق ُمـ ًمقازم اعمتحٞمز» ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 قمٜمف يم٤مًمٕمرش؟ وم٢من أريد سم٤محلٞمز اعمٕمٜم  اًمداظمؾ ذم ُمًامه، أم شمريد سم٤محلٞمز ؿمٞمًئ٤م ُمقضمقًدا ُمٜمٗمّماًل 

و ق ُم٤م  ق ُمـ ًمقازم يمؾ ُمتحٞمز، وم٢من طمٞمزه هبذا اًمتٗمًػم داظمؾ ذم ُمًٛم  ذاشمف وٟمٗمًف  ،إول

ًمقازُمف  وٓ ٟمًٚمؿ أٟمف ممتٜمع، واًم٘مدر واحلٞمز اًمداظمؾ ذم ُمًٛم  اعمتحٞمز اًمذي  ق ُمـ ،وقمٞمٜمف...

وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  .3/42واٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موی  .3/411، و3/798)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش. أسمٚمغ ُمـ صٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م

2/556) 

يقوح اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠من احلٞمز » ٤م قمغم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذا:دة شمٕمٚمٞم٘مً ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومق

ٜمد ُم٤م ىم٤مًمقا:  ق سمٛمٕمٜم  طمدود اًمٌمء، و ق اعم٘مّمقد ُمـ يمالم اعمتٙمٚمٛملم ذم شمٕمريػ احلٞمز قم

اًمٗمراغ اعمق قم اًمذي يِمٖمٚمف اجلًؿ. وم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٍمح  ٜم٤م أن  ذا اعمٕمٜم  ُمـ احلٞمز همػم ممتٜمع 

قمٚم  اهلل شمٕم٤ممم، سمؾ  ق أسمٚمغ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م، أي صمٌقشمف ذم طمؼ اهلل أىمقی ُمـ صمٌقت 

 (254)اًمٙم٤مؿمػ اًمّمٖمػم، صش.اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م ًمف شمٕم٤ممم ُمثؾ اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ

عت هللعت الىم  عت عت وةعت ااوهة عت اومإثبىتعت ابنعت 

أن يمقن اًمرؤي٦م ُمًتٚمزُم٦م ٕن » :«سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوع آظمر ُمـ 

)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م ش.يٙمقن اهلل سمجٝم٦م ُمـ اًمرائل أُمٌر صم٧ٌم سم٤مًمٜمّمقص اعمتقاشمرة

4/434) 

ومٝمذا ادقم٤مء ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠من » ا:٤م قمغم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة شمٕمٚمٞم٘مً 

)اًمٙم٤مؿمػ اًمّمٖمػم قمـ ش. يمقن اهلل ذم ضمٝم٦م ُمتقاشمر قمـ اًمٜمٌل صٚم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، و ق يمذب قمٚمٞمف

 (287قم٘م٤مئد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ص

اًمقضمف اًمراسمع: أن يمقن اهلل يری » وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف:

 (4/444سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م )ش.سمجٝم٦م ُمـ اًمرائل صم٧ٌم سم٢ممج٤مع اًمًٚمػ وإئٛم٦م

ذم  ذا اًمٜمص يدقمل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن » دة ـم٤مقمٜم٤م ذم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذا:ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومق

اإلمج٤مع أيًْم٤م ىم٤مم قمٚم  أن اهلل يری ذم ضمٝم٦م، وإّن اًمذيـ أمجٕمقا  ؿ اًمًٚمػ وإئٛم٦م. و ق ذم 

سم٤مٕئٛم٦م أي أئٛم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م، ومٝمق يم٤مذب  ذا إن ىمّمد سم٤مًمًٚمػ أي اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، و

وإن ىمّمد سم٤مًمًٚمػ ؾمٚمٗمف ُمـ اعمجًٛم٦م واًمٙمراُمٞم٦م، وسم٤مٕئٛم٦م أي أئٛم٦م  ١مٓء  قمٚمٞمٝمؿ يمٕم٤مدشمف.

اًمذيـ  ؿ أئٛمتف، وهبؿ ي٘متدي ومٝمق ص٤مدق، إٓ أن إمج٤مقمٝمؿ ًمٞمس طمج٦م إٓ قمٚم  أشم٤ٌمقمٝمؿ اًمذيـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   481   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (288)اًمٙم٤مؿمػ اًمّمٖمػم، ص ش.اًمتزُمقا ـمري٘متٝمؿ

)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  اًمٜمٌقي٦م ش. ومث٧ٌم أٟمف ذم اجلٝم٦م قمٚم  اًمت٘مديريـ» :«ٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مُم»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

2/649) 

وم٢من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م » ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة و ق يقوحف: ُم٤مذا أراد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ اجلٝم٦م؟

يث٧ٌم اجلٝم٦م هلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜم  أن اخلٚمؼ إذا شمقضمٝمقا إمم اهلل، وم٢من اهلل ذاشمف  ق ضمٝمتٝمؿ، أي: يٙمقن 

)اًمٙم٤مؿمػ  ش.قمٜمٝمؿ سمٛم٤ًموم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وم٢مذا ىمٓمع اخلٚمؼ  ذه اعم٤ًموم٦م وصٚمقا إمم اهلل ُم٘م٤مسمٚمٝمؿ سمٕمٞمدا

 (275اًمّمٖمػم، ص

ًم٘مد شم٘مدم أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يث٧ٌم اجلٝم٦م هلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ سمٛمٕمٜم  أن » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

  (276)اًمٙم٤مؿمػ اًمّمٖمػم، صش.اهلل شمٕم٤ممم  ق ٟمٗمًف ضمٝم٦م ٟمٗمًف، ومٝمق اجلٝم٦م اًمتل يٜمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕم٤ممل

ؾم٤مق اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذطمف وىمد - «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ل اًمِمٞمخ اسمـ أيب اًمٕمز ذم ىم٤م

وإن أريد سم٤مجلٝم٦م أُمر قمدُمل، و ق ُم٤م » :-قم٘م٤مئد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ همػم شمٍميح سم٤مؾمٛمٝمام

ومقق اًمٕم٤ممل، ومٚمٞمس  ٜم٤مك إٓ اهلل وطمده. وم٢مذا ىمٞمؾ: إٟمف ذم ضمٝم٦م هبذا آقمت٤ٌمر، ومٝمق صحٞمح، 

)ذح اًمٕم٘مٞمدة ش.قق اًمٕم٤ممل، طمٞم٨م اٟمتٝم٧م اعمخٚمقىم٤مت، ومٝمق ومقق اجلٛمٞمع، قم٤مل قمٚمٞمفوُمٕمٜم٤مه أٟمف وم

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(1/266اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز

وٓ ئمـ سم٤مًمِمٞمخ )يٕمٜمل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي( رمحف اهلل شمٕم٤ممم » اسمـ أيب اًمٕمز:صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ 

ٞمْملم، يمام فمٜمف سمٕمض أٟمف ممـ ي٘مقل: إن اهلل ًمٞمس داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرضمف سمٜمٗمل اًمٜم٘م

 ، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(1/268)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمزش. اًمِم٤مرطملم

 ؾ اهلل شمٕم٤ممم داظمؾ اًمٕم٤ممل أو ظم٤مرضمف؟ ٕن ُم٤م يتّمػ سم٤مًمدظمقل  و ٞمٝم٤مت أن ي٠ًمل:

ورسمام » ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل: واخلروج يٙمقن ضمًام، واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلًؿ.

ًمٙمالم وي٘مقًمقن سم٠مٟمف شمٕم٤ممم عم٤م يم٤من ُمقضمقدا إُم٤م أن يٙمقن داظمؾ اًمٕم٤ممل وإُم٤م أن ي٘مٚمٌقن  ذا ا

يٙمقن ظم٤مرج اًمٕم٤ممل، وًمٞمس سمداظمؾ اًمٕم٤ممل ومٙم٤من ظم٤مرضم٤م ُمٜمف، و ذا يقضم٥م يمقٟمف سمجٝم٦م ُمٜمف. 

واجلقاب قمـ  ذا اًمٙمالم قمغم ٟمحق ُم٤م أضمٌٜم٤م قمـ اًمِمٌٝم٦م اعمت٘مدُم٦م أن اعمقصقف سم٤مًمدظمقل 

زئ، وم٠مُم٤م ُم٤م ٓ شمٌٕمض ًمف وٓ دمزؤ ومال يقصػ سمٙمقٟمف واخلروج  ق اجلًؿ اعمتٌٕمض اعمتج

)شمٌٍمة إدًم٦م ذم أصقل  ش.داظمال وٓ ظم٤مرضم٤م ُمٜمف، ومٙمذا اًم٘مديؿ عم٤م مل يٙمـ ضمًام ٓ يقصػ سمذًمؽ

  ـ(548اًمديـ، ٕيب اعمٕملم ُمٞمٛمقن سمـ حمٛمد اًمٜمًٗمل )م:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   482   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
عت هللعت الىم  عت عت إثبىتعت ابنعت اوموةعت ااوسم عت 

وُُمّمَٛم٧م،  ،أضمَقف :إضم٤ًمم ٟمققم٤من» :«سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

وم٤محلجر وٟمحقه ُمّمٛم٧م، ىم٤مًمقا: و ذا ي٘متِ أٟمف  ،ُمٜمٝم٤م أضمقف، وُمٜمٝم٤م ُمّمٛم٧م ،يم٤مًمٕمٔم٤مم

ضمًؿ ُُمّْمَٛم٧ٌم ٓ ضمقف ًمف، و ذا يدل قمغم أن صٛمديتف شمٜم٤مذم ضمقاز اًمتٗمرق وآٟمحالل 

 (4/99)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.قمٚمٞمف

د اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم وىمد رووا سم٤مٕؾم٤مٟمٞم» ٤م:وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمقوحً 

و ذه اًمّمٗم٦م شمًتٚمزم اُمتٜم٤مع  ...، وًمٗمظ سمٕمْمٝمؿ: ٓ خيرج ُمٜمف رء اًمّمٛمد: اًمذي ٓ ضمقف ًمف

اًمتٗمرق قمٚمٞمف، وأن خيرج ُمٜمف رء؛ إذ ذًمؽ يٜم٤مذم اًمّمٛمدي٦م، و ق مم٤م اطمت٩م سمف ذم أٟمف ضمًؿ 

 (284، و1/274)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ش.ُمّمٛم٧م

 هلل ضمًؿ ُمّمٛم٧م!! وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:، (٢اإلخالص/ ) َّ خم حم ٱُّٱىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

ىم٤مل اعمٓمٝمر سمـ اًمٓم٤م ر  اشمٌع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قم٘مٞمدشمف  ذه  ِم٤مَم سمـ احلٙمؿ اًمراومِ اعمجًؿ.

وزقمؿ  ِم٤مم سمـ احلٙمؿ وأسمق ضمٕمٗمر إطمقل اعمٚمّ٘م٥م سمِمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق أٟمف »  ـ(:355:ماعم٘مدد )

، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، 1/85)اًمٌدء واًمت٤مريخ .شضمًؿ حمدود ُمتٜم٤مٍه، وىم٤مل  ِم٤مم:  ق ضمًؿ ُُمّْمَٛم٧ٌم 

 اًم٘م٤م رة(

عت قىلعت  عت ىعت بيجزاوعت ااوسمعت هللعت الىم  عت ابنعت اوموةعت أتض 

ىم٤مل اسمـ  إٓ أن سمٕمْمف أؾمٗمؾ ُمـ سمٕمض، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اهلل أقمغم ُمـ اخلٚمؼ يمٚمف، يرى

إن ُم٘مّمقدٟم٤م أن ٓ يٙمقن همػمه أقمغم ُمٜمف، سمؾ  ق قم٤مل قمغم يمؾ ُمقضمقد، صمؿ سمٕمد ذًمؽ » شمٞمٛمٞم٦م:

إذا ىمدرت أٟمف ُم٤م ُمٜمف رء إٓ وهمػمه ُمٜمف أقمغم ُمٜمف، مل ي٘مدح  ذا ذم ُم٘مّمقده وٓ ذم يمامًمف، وم٢مٟمف 

 ( 7/12)درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ش.ٓ ُمـ همػمهُمٜمف مل يٕمؾ قمغم رء ُمٜمف إٓ ُم٤م  ق 

أؾمٗمؾ وسمٕمْمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م أقمغم  يٗمٞمد يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ذا أن ضمًؿ اهلل شمٕم٤ممم جمٛمققم٦م أضمزاء،

ا يمٌػًما.شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمض.   اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقًّ

عت هللعت الىم  عت عت إثبىتعت السلفونیعت اضعاضىوعت وااووا: 

 أضمزاءً  ، أي: اًمًٛمٕمٞم٦ميٕمتؼم اًمًٚمٗمٞمقن اًمٞمد واًمقضمف واًمٕملم وهمػم ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦مِ 

  ذه اًمّمٗم٤مت ضمزء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.  ي٘مقًمقن: ومال ،وًمٙمـ مل يث٧ٌم ذًمؽ ذم اًمٜمّمقص هلل شمٕم٤ممم،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   483   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وم٤مًمٕملم ُمٜم٤م سمٕمض ُمـ اًمقضمف، واًمقضمف سمٕمض ُمـ اجلًؿ، ًمٙمٜمٝم٤م » :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم هلل ٓ جيقز أن ٟم٘مقل: إهن٤م سمٕمض ُمـ اهلل؛ ٕٟمف ؾمٌؼ أن  ذا اًمٚمٗمظ مل يرد، وأٟمف ي٘متِ 

 (8/262)جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ  اًمٕمثٞمٛملم . شاًمتجزئ٦م ذم اخل٤مًمؼ

 يزل وٓ يزال وم٤مًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م  ل اًمتل مل» ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم ذم ُمقوع آظمر:

 وظمؼمي٦م:  ،و ل ٟمققم٤من: ُمٕمٜمقي٦م، ُمتّمًٗم٤م هب٤م

اًم٘مدرة، واحلٙمٛم٦م.. وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، و ذا قمغم ؾمٌٞمؾ ووم٤معمٕمٜمقي٦م، ُمثؾ: احلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، 

 اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍم.

واخلؼمي٦م، ُمثؾ: اًمٞمديـ، واًمقضمف، واًمٕمٞمٜملم. وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م ؾمامه، ٟمٔمػمه أسمٕم٤مض 

 وأضمزاء ًمٜم٤م.

مل حيدث ًمف رء ُمـ ذًمؽ سمٕمد أن مل يٙمـ،  ،وقمٞمٜم٤من ،ووضمف ،زل ًمف يدانوم٤مهلل شمٕم٤ممم مل ي

 (8/61)جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ  اًمٕمثٞمٛملم .شوًمـ يٜمٗمؽ قمـ رء ُمٜمف

 ٚمف.وؾمٌؼ شمٗمّمٞم

عت  عت لنص عت الصحوح عت اضعكز»ادلنى عت عت وال»عت  «الفقه عت أوعت »تقىل  عت قد:ُاه ه عت تد  إن

عت  عت «ىلمته
 «اًمٗم٘مف إوؾمط»ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف ) «اًمٗم٘مف إيمؼم»روي قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم عت  إتراو

و ق إٟمٙم٤مر  يد اهلل ٟمٕمٛمتف وىمدرشمف.: (١١امفتح/ ) َّيم ىم مم خم ٱُّٱي٘م٤مل ذم: ٤م(: ٓأيًْم 

 ومام اجلقاب قمٜمف؟  ًمٚمت٠مويؾ.

وٓ ي٘م٤مل: إّن يده ىمدرشمف أو ٟمٕمٛمتف؛ ٕن ومٞمف » سمرواي٦م مح٤مد  ٙمذا: «اًمٗم٘مف إيمؼم»ٟمص 

)اًمٗم٘مف إيمؼم ُمع ذح ش. ده صٗم٦م سمال يمٞمػإسمٓم٤مل اًمّمٗم٦م، و ق ىمقل أ ؾ اًم٘مدر وآقمتزال، وًمٙمـ ي

 ىم٤مل اًم٘م٤مري: أي: جمٝمقل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت. ․(37اعمال قمكم اًم٘م٤مري، ص

عت نه عت ااووابعت ا

ٓشم٠مظمذون  -إطمٜم٤مف–أٟمتؿ » ىم٤مئٚملم: يٕمٔمِّؿ اًمًٚمٗمٞمقن  ذا اإليراد أيمثر وم٠ميمثر، -1

يمام ي٘مقل –ٕن ذم إؾمٜم٤مده  ٤م؛يقاومؼ ذًمؽ أصقهلؿ أيًْم  وًمٙمـ ٓ .«رمحف اهلل سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م

 رواة ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ.  -اًمًٚمٗمٞمقن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   484   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادنسوبنیعت إم عت اإلزىمعت أيبعت عت «الفقهعت اضعبسط»وعت «الفقهعت اضعكز»الرتفعت بكتىبعت 

عت عت حنوفة 

مم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يمت٤مسم٤من سم٤مؾمؿ اًمٗم٘مف إيمؼم، أطمدمه٤م سمرواي٦م اسمٜمف  ُيٜم٥ًم إ

ـ حمٛمد سمـ هب٤مء اًمديـ وحمل اًمدي مح٤مد، ذطمف يمؾ ُمـ ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد اًمٌزدوي،

ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف  واًمٙمت٤مب أظمر سم٢مؾمٜم٤مد أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل، واعمال قمكم اًم٘م٤مري.  ـ(956:م)

وذطمف يمؾ ُمـ أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي، وحمٛمد سمـ حمٛمقد احلٜمٗمل  .«اًمٗم٘مف إسمًط»

 وقمٌٞمد اهلل اعمٗمتل.  اًمًٛمرىمٜمدي،

يـ وُم٤ًمئٚمف سم٠مؾمٚمقب ح أصقل اًمدسمرواي٦م مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ينم «اًمٗم٘مف إيمؼم»و 

أو  سمرواي٦م أيب ُمٓمٞمع ومٛمجٛمققم٦م أُم٤مزم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأىمقاًمف. «اًمٗم٘مف إيمؼم». وأُم٤م ؾمٝمؾ

ُمٓمٞمع إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤م أضم٤مب سمف اإلُم٤مم   ذا اًمٙمت٤مب جمٛمققم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝمٝم٤م أسمق: ٟم٘مقل

وًمذا  ٜمٞمٗم٦م.قمٜمٝم٤م. وم٤مٕطمرى أن ٟمٜم٥ًم  ذا اًمٙمت٤مب إمم أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل دون اإلُم٤مم أيب طم

 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمذ ٌل: ( إمم أيب ُمٓمٞمع.1/272) «اًمٕمؼم» ٟم٥ًم اإلُم٤مم اًمذ ٌل  ذا اًمٙمت٤مب ذم

  ش.  أسمق ُمٓمٞمع احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٚمخل ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وص٤مطم٥م يمت٤مب اًمٗم٘مف إيمؼم»

اعمروي قمـ مح٤مد إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  «اًمٗم٘مف إيمؼم»ؿمٙمؽ سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم ٟم٦ًٌم و

ٟم٦ًٌم اًمٗم٘مف إيمؼم إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمقوع ٟمٔمر قمٜمد اًمٕمٚمامء، » ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق ز رة: .٤مأيًْم 

ومٚمؿ يتٗم٘مقا قمغم صح٦م ٟم٦ًٌم  ذا اًمٙمت٤مب إًمٞمف، ومل يدع أطمد آشمٗم٤مق قمغم صح٦م  ذه اًمٜم٦ًٌم...، 

ٟم٦ًٌم  ذا اًمٙمت٤مب إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ق اشمٗم٤مق مج٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ اعمِم٤ميخ، وًمٞمس سم٤مشمٗم٤مق مجٞمع 

)أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمٞم٤مشمف وقمٍمه، وآراؤه ش. ٤مًمٜم٦ًٌم إذن ُمقوع ؿمؽ أو إٟمٙم٤مر قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامءاعمِم٤ميخ، وم

 (188ووم٘مٝمف، ص

اًمٗم٘مف »صمؿ ـمٌع اًمٙمت٤مب سم٤مؾمؿ  ،«اًمٗم٘مف إيمؼم»اؿمتٝمر يمت٤مب أيب ُمٓمٞمع قمٜمد اعمت٘مدُملم سمـ

 اعمروي قمـ مح٤مد.  «اًمٗم٘مف إيمؼم» متٞمٞمزا ًمف قمـ «إسمًط

ٟمٍم سمـ حيٞمك، قمـ  قمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م  ٙمذا:إول اعمروي  «٘مف إيمؼماًمٗم»وإؾمٜم٤مد 

، 234)اًمٗم٘مف إيمؼم، خمٓمقط، رىمؿ:اسمـ ُم٘م٤مشمؾ، قمـ قمّم٤مم سمـ يقؾمػ، قمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، قمـ أسمٞمف. 

 سمٛمٙمت٦ٌم ؿمٞمخ  اإلؾمالم قم٤مرف طمٙمٛم٧م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة(

 وشمراضمؿ اعمذيمقريـ ذم  ذا اإلؾمٜم٤مد يم٤مًمت٤مزم:  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   485   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًمٌٚمخل شمٗم٘مف قمٚم  أيب ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين، وروی ٟمٍم سمـ حيٞمك:  ق ٟمٍم سمـ حيٞمك ا -1

 (221اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م، ص .3/546)اجلقا ر اعمْمٞم٦م   ـ.268قمٜمف أسمق قمت٤مب اًمٌٚمخل. ُم٤مت ؾمٜم٦م: 

حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ:  ق حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ اًمرازي، يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمرأي ُم٘مدُم٤م ذم  -2

ٛمد سمـ أيقب ومحد اًمٗم٘مف، روی قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وويمٞمع وؾمٚمؿ سمـ اًمٗمْمؾ، وروی قمٜمف حم

ش. وٕمٞمػ: »(2/635ش )اعمٖمٜمل»سمـ طمٙمٞمؿ اًمؽمُمذي واحلًلم سمـ أمحد. ىم٤مل قمٜمف اًمذ ٌل ذم 

 ش.شمٙمٚمؿ ومٞمف ومل يؽمك: »(5/388ش )اعمٞمزان»وذم 

قمّم٤مم سمـ يقؾمػ:  ق قمّم٤مم سمـ يقؾمػ اًمٌٚمخل، روی قمـ ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم،  -3

قمٜمد ؿ وٕمٞمًٗم٤م ذم يم٤من »وطمدث قمٜمف قمٌد اًمّمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وهمػمه، ىم٤مل قمٜمف اسمـ ؾمٕمد: 

روی قمـ اًمثقري وقمـ همػمه أطم٤مدي٨م ٓ يت٤مسمع »وىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ: ش. احلدي٨م

وًم٤ًمن اعمٞمزان . 3/67وُمٞمزان آقمتدال  .5/248)اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي ش.  ق صدوق»وىم٤مل اخلٚمٞمكم: ش. قمٚمٞمٝم٤م

4/168) 

ٙمقذم، ىم٤مل قمٜمف اسمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م:  ق مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًم -4

ش: اعمٞمزان»وىم٤مل قمٜمف اًمذ ٌل ذم ش. إٟمف يم٤من قمٚم  ُمذ ٥م أسمٞمف، وإٟمف يم٤من ص٤محل٤ًم ظمػًما»ظمٚمٙم٤من: 

وُمٞمزان . 2/669)اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي   ـ.176ُم٤مت ؾمٜم٦م ش. وٕمٗمف اسمـ قمدي وهمػمه ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف»

 (2/245قمٞم٤من ووومٞم٤مت إ. 6/243وشم٤مريخ سمٖمداد  .2/346وًم٤ًمن اعمٞمزان . 1/594آقمتدال 

اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر  اًمث٤مين اعمروي قمـ أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل إؾمٜم٤مده  ٙمذا: «اًمٗم٘مف إيمؼم»و 

اًمٙم٤مؾم٤مين، قمـ اًمٕمالء اًمًٛمرىمٜمدي، قمـ أيب اعمٕملم اًمٜمًٗمل، قمـ أيب قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم 

اعمٕمروف سم٤مًمٗمْمؾ، قمـ أيب ُم٤مًمؽ ٟمٍمان سمـ ٟمٍم اخلتكم، قمـ أيب احلًـ قمكم سمـ أمحد 

)اًمٗم٘مف إيمؼم  ٟمٍم سمـ حيٞمك، قمـ أيب ُمٓمٞمع قمٌد اهلل اًمٌٚمخل، قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م. اًمٗم٤مرس، قمـ

 (215-64سمرواي٦م أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل خمٓمقط حمٗمقظ سمدار اًمٙمت٥م وٛمـ اعمجٛمققم٦م 

 وشمراضمؿ رواة  ذا اإلؾمٜم٤مد سم٢مجي٤مز ومٞمام يكم: 

ٗم٦م حت»وقمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي ص٤مطم٥م  ،«اًمٌدائع»أسمق سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مين ص٤مطم٥م  -2 ،1
اجلقا ر اعمْمٞم٦م، شم٤مج  ًمالؾمتزادة ُمـ شمرامجٝمؿ راضمع: ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء إطمٜم٤مف. «اًمٗم٘مٝم٤مء

 ًمٓم٤مش يمؼمی زاده. ،اًمؽماضمؿ، اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م، ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء

أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل:  ق ُمٞمٛمقن سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل  -3

  ـ. 548. ُم٤مت ؾمٜم٦م «تقطمٞمداًمتٛمٝمٞمد ًم٘مقاقمد اًم»، و«شمٌٍمة إدًم٦م»ص٤مطم٥م يمت٤مب 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   486   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىم٤مل  ․أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم:  ق احلًلم سمـ قمكم إعمٕمل اًمٙم٤مؿمٖمري اًمقاقمظ -4

ؿمٞمخ وم٤موؾ واقمظ، وًمٙمـ أيمثر رواي٤مشمف »وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: ش. ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب»قمٜمف اًمذ ٌ : 

 وأطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم، صٜمّػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمثػمة ذم احلدي٨م، ًمٕمٚمٝم٤م شمرسمق قمٚم  اعمئ٦م واًمٕمنميـ

 (346-2/345وًم٤ًمن اعمٞمزان . 11/22وإٟم٤ًمب . 1/544)اٟمٔمر: ُمٞمزان آقمتدال  ش.ُمّمٜمًٗم٤م، وقم٤مُمتٝم٤م ُمٜم٤ميمػم

، وىم٤مل قمٜمف: ششمٌّمػم اعمٜمتٌف»أسمق ُم٤مًمؽ ٟمٍمان سمـ ٟمٍم اخلتكم: ذيمره اسمـ طمجر ذم  -5

أسمق ُم٤مًمؽ ٟمٍمان سمـ ٟمٍم اخلتكم، روی اًمٗم٘مف إيمؼم قمـ قمكم سمـ احلًلم اًمٖمزال، وقمٜمف أسمق »

 (1/298)اٟمٔمر: شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌف ش. د اهلل احلًلم اًمٙم٤مؿمٖمريقمٌ

 أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمٗم٤مرس: مل أىمػ ًمف قمٚم  شمرمج٦م. -6

 ٟمٍم سمـ حيٞمك: شم٘مدم اًمتٕمريػ سمف. -7

أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل:  ق احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل اخلراؾم٤مين،  -8

شمٕم٤ممم، روی قمـ  ِم٤مم سمـ طم٤ًمن واسمـ قمقن، وروی قمٜمف أمحد سمـ ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل 

 ـ. 199 ُمٜمٞمع وظمالد سمـ أؾمٚمؿ ومج٤مقم٦م. ُم٤مت ؾمٜم٦م

شمٗم٘مف سمف أ ؾ شمٚمؽ اًمدي٤مر، ويم٤من سمّمػما سم٤مًمرأي قمالُم٦م يمٌػم اًمِم٠من، وًمٙمٜمف »ىم٤مل اًمذ ٌل: 

قمٜمف روی »وىم٤مل اسمـ طمجر: ش. ذم وٌط إصمر. ويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يٕمٔمٛمف وجيٚمف ًمديٜمف وقمٚمٛمف واهٍ 

 ش. حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ وُمقؾم  سمـ ٟمٍم، ويم٤مٟم٤م يٌجالٟمف

ٗمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وحيٞمك سمـ ُمٕملم، واًمٌخ٤مري، وأسمق داود، واًمٜم٤ًمئل، وأسمق طم٤مشمؿ  ووٕمي

اًمرازي، وأسمق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل، واًمٕم٘مٞمكم، واسمـ قمدي، واًمدارىمٓمٜمل، وهمػم ؿ. 

. 3/246وًم٤ًمن اعمٞمزان . 575-1/574آقمتدال )اٟمٔمر: ُمٞمزان ورُمقه سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمتجٝمؿ واإلرضم٤مء واًمرأي. 

 اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم(ش اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ»وُم٘مدُم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري قمٚم  

إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  «اًمٗم٘مف إسمًط»، و«اًمٗم٘مف إيمؼم» ذا اًمٜمص يقوح أن ٟم٦ًٌم 

يّمح آقمتامد قمٚمٞمٝمام قمٜمد  ٓ ٝمؿ.وذم إؾمٜم٤مد  ذيـ اًمٙمت٤مسملم رواة ُمِمٙمقك ومٞم ُمِمٙمقك ومٞمٝم٤م.

  يّمح اؾمتدٓل اًمًٚمٗمٞملم سمٌمء ُمـ ٟمّمقص  ذيـ اًمٙمت٤مسملم. ومال اًمًٚمٗمٞملم.

سمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ  يّمح اجلزم سمتٗمًػم اًمٞمد سم٤مًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مدرة، سم٠مٟمف ٓ ٤م:جي٤مب قمٜمف صم٤مٟمٞمً  -2

ىمقًمف ذم و ٤م ُم٘مٓمققًم٤م سمف.وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م ومٞمٕمدون اًمت٠مويؾ جمزوُمً  ٕن ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مٍف.؛ اًمٔمـ

يِمػم إمم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يرد قمغم  «و ق ىمقل أ ؾ اًم٘مدر وآقمتزال» اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ:
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 اعمٕمتزًم٦م واًم٘مدري٦م اًمذيـ يٜمزًمقن اًمت٠مويؾ ُمٜمزًم٦م اًمٞم٘ملم واجلزم. 

قمـ اسمـ  َّ مف خف حف ٱُّٱحت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: «شمٗمًػمه»ٙمك اًمٕمالُم٦م اًم٘مرـمٌل ذموطم

 َّ يب ىب نب مب زب  رب  ٱُّٱًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:وذم شمٗم .«سم٘مقة وىمدرة» قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام:
 .«وضمف رسمؽ: ذاشمف شمٕم٤ممم» (/٢٧الرمحي/ )

 وًمٙمٜمف ٓ ،«اًمٗم٘مف إيمؼم»سمؾ ذ ٥م اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم اًمت٠مويؾ يمام يدل قمٚمٞمف ٟمص 

وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م ومٞمٜمٗمقن اًمّمٗم٤مات، واعمِمٌٝم٦ُم يِمٌٝمقن ، سمؾ ي٘مقل سم٤مًمّمٗم٦م ي١مول ُمع ٟمٗمل اًمّمٗم٦م،

، وٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ  ، ويًٛمع ٓ يمًٛمٕمٜم٤م ويتٙمٚمؿ ٓ يمالُمٜم٤م» :«يمؼماًمٗم٘مف إ»ضم٤مء ذم  سم٤مخلٚمؼ.

 (26)صش. ، واهلل يتٙمٚمؿ سمال آًم٦م وٓ طمروف سم٤مٔٓت واحلروف

 ُمـ همػم شمِمٌٞمف سم٤مخلٚمؼ ظمالف اًمٔم٤م ر وشم٠مويؾ. ويمالم اخل٤مًمؼ 

مل يٙمـ إسمٓم٤مٓ؛ سمؾ إصم٤ٌمت  ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت،واًم٘مدرة واإلٟمٕم٤مم أيًْم  اًمٞمد صٗم٦م، ىم٤مل:وطمٞم٨م 

وُم٤م ذيمر ُمـ  ٟمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م سم٤مًمٞم٘ملم واجلزم، ٓ ك صٗم٦م اًمٞمد سمال يمٞمػ:ٕن ُمٕمٜم اًمّمٗم٦م؛

 اعمٕمٜمك ي٘مرب إمم اًمت٠مويؾ. 

وًمٙمـ حيٛمٚمقهن٤م قمغم  قمغم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، اًمٞمدَ  إؿم٤مقمرةُ  أ ؾ اًمًٜم٦مُ  وحيٛمؾ 

م يريدون اًمالزم واعمٚمزو :أي ًمٚمٜم٤مس ُمـ اًمتجًٞمؿ. اًم٘مدرة واإلٟمٕم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتامل وىم٤مي٦مً 

ضم٤مء  وىمد جيتٛمع إُمران. ويمثرة اًمرُم٤مد شمٚمزم اًمًخ٤مء، ،«ومالن يمثػم اًمرُم٤مد»يمٚمٞمٝمام يمام ذم ىمقًمف: 

ومٔمٝمر أهن٤م )أي: اًمٙمٜم٤مي٦م( خت٤مًمػ اعمج٤مز ُمـ ضمٝم٦م إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ُمع » ذم خمتٍم اعمٕم٤مين:

 (432)خمتٍم اعمٕم٤مين، ص ش.إرادة ٓزُمف، يم٢مرادة ـمقل اًمٜمج٤مد ُمع إرادة ـمقل اًم٘م٤مُم٦م

و ذا اًمت٠مويؾ هلذه إًمٗم٤مظ عم٤ِم ذيمرٟم٤م ُمـ سف ومٝمؿ » اًمٕمالُم٦م اسمـ اهلامم رمحف اهلل: ىم٤مل

 (62)اعم٤ًميرة، ص ش.اًمٕم٤مُم٦م قمـ اجلًٛمٞم٦م، و ق ممٙمـ أن يراد، وٓ جيزم سم٢مرادشمف

وم٢من  طمٜمٞمٗم٦م ٟمٗمك اًمت٠مويؾ واظمت٤مر اًمتٗمقيض، وإن يم٤من اإلُم٤مم أسمق ٤م:جي٤مب قمٜمف صم٤مًمثً  -3

ز أظمذ  طمٜمٞمٗم٦م ٓ يمام يم٤من اإلُم٤مم أسمق ًمٚمٜم٤مس ُمـ اًمتجًٞمؿ. ٤مٟم٦مً اعمت٠مظمريـ أسم٤مطمقا اًمت٠مويؾ صٞم جيقِّ

ز اإلُم٤مم أسمق  ٤م قمغم اًمٕمٚمؿ.وأسم٤مطمف اعمت٠مظمرون طمٗم٤مفمً  إضمرة قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن واحلدي٨م، ومل جيقِّ

طمٜمٞمٗم٦م اعمزارقم٦م، وأسم٤مطمٝم٤م اعمت٠مظمرون، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ؾمٚمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م  ذا 

 اعمًٚمؽ. 

وُمذ ٥م اخلٚمػ ضمقاز شم٠مويؾ آؾمتقاء » :«وقء اعمٕم٤مزم» كم اًم٘م٤مري ذمىم٤مل اعمال قم
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اًم٘مقل سمام ورد ذم اًم٘مرآن ُمع  :سم٤مٓؾمتٞمالء وخمت٤مر اًمًٚمػ قمدم اًمت٠مويؾ، سمؾ اقمت٘م٤مد اًمتٜمزيؾ، أي

وصػ اًمتٜمزيف ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام يقضم٥م اًمتِمٌٞمف، وشمٗمقيض إُمر إمم اهلل وقمٚمٛمف ذم اعمراد 

عمال قمكم اًم٘م٤مري،  «ذح اًمٗم٘مف إيمؼمُمٜمح اًمروض إز ر »)اٟمٔمر ش. ُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿواظمت٤مره إ» :صمؿ ىم٤مل ش.سمف

 (97ًمٚم٤ٌمسمريت، ص ،«ذح وصٞم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م». و123-122ص

ويمذا يمؾ ُم٤م ورد ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ ذيمر » صمؿ ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

 ش.وٟمحق ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ،واًمقضمف ،واًمٕملم ،اًمٞمد

عت اات عت السمعوجه عت السىقعت ،والبرصعت ،بى: عت وااتبى: عت ادحكامت، عت زن عت ،والكالم

عت وغرهىعت زنعت ادتشىهبىت عت عت ،والودعت ،والقدم

وٟمحق ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ  ،واًمٙمالمَ  ،واًمٌٍَم  ،يٕمتؼم اعمتٙمٚمٛمقن اًمًٛمعَ عت سًال 

ُمع أن  وٟمحق ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت، ،واًم٘مدم ،واًم٤ًمق ،ويٕمتؼمون اًمٞمدَ  اعمحٙمامت،

 يتح٘مؼ إٓ سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمٙمالم ٓ واًمٜمٔمر ٓ يتح٘مؼ إٓ سم٤مًمٕملم، ،ؼ إٓ سم٤مٕذنيتح٘م ٓ اًمًٛمعَ 

 ومٙمٞمػ يم٤من ذًمؽ؟ 

اًمتل يدل فم٤م ر ٤م قمغم إقمْم٤مء وإريم٤من شمٕمد ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت،  صٗم٤مت اهلل،  ااوواب

 شمدل ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م قمغم إقمْم٤مء شمٕمدُّ ُمـ اعمحٙمامت.  واًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ

عت هبىت عت ستةعت زذاهبعت يفعت الصفىتعت ادتشى

ٜم٦م سم٤مًمٞمد واًم٘مدم واًمقضمف واًم٤ًمق وٟمحق ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم، ورد اًمٙمت٤مب واًمً

 اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم ؾمت٦م ُمذا ٥م، ٟمقضمز ٤م ومٞمام يكم:

و ؿ أ ؾ   ذه اًمّمٗم٤مت أقمْم٤مء وأريم٤من هلل شمٕم٤ممم. ىم٤مًم٧م اعمجًٛم٦م واعمِمٌٝم٦م: -1

ؾ يمام ًمٚمٕم٤ٌمد، ومٝمق يم٤مومر ُمٚمٕمقن، واعمِمٌٝم٦م إذا ىم٤مل: ًمف شمٕم٤ممم يد أو رضم» ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: اًم٤ٌمـمؾ.

طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي  .1/374اًمٌحر اًمرائؼ  .1/354)ومتح اًم٘مدير ش. وإن ىم٤مل: ضمًؿ ٓ يم٤مٕضم٤ًمم، ومٝمق ُمٌتدع

، ٟم٘مال قمـ اًمٕمرود ذم طم٤مؿمٞم٦م ذح ؿمٞمخ 15، صشاهلل ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف ٓ سمذاشمف»ويمذا ذم طم٤مؿمٞم٦م . 244قمٚم  ُمراىمل اًمٗمالح، ص

 ؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م(اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مري قمغم اًمر

اًمًٛمع واًمٌٍم ذم طم٤مضم٦م إمم إذن  وىم٤مًم٧م: شمٜمٗمل اعمٕمٓمٚم٦م اًمّمٗم٤مت قمـ اهلل شمٕم٤ممم. -2

وُمٕم٤مرض ًمٚمٙمت٤مب  ٤م ُمذ ٥م أ ؾ اًم٤ٌمـمؾ.و ذا أيًْم  واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ إقمْم٤مء. واًمٕملم،
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 واًمًٜم٦م. ومًٛمع اهلل شمٕم٤ممم وسمٍمه ذم همٜمك قمـ إقمْم٤مء. 

و ذا قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.  اهلل اخلؼمي٦م،أ ؾ اًمتٗمقيض اًم٘م٤مئٚملم سمتٗمقيض صٗم٤مت  -3

 ،ووضمٝمف ،وؾم٤مىمف ،: يد اهلل، وىمدُمفُمثؾ يّمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ. و اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م  ل اًمتل ٓ

 ،واإلرادة ،واًم٘مدرة ،يم٤مًمٕمٚمؿ وٟمحق ٤م. واًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ل اًمتل يثٌتف اًمٕم٘مؾ ويّمؾ إًمٞمف،

 وٟمحق ٤م. 

 .«ياإلُم٤مم إؿمٕمر»  ذا ُم٤م ومن سمف حمٛمد ص٤مًمح ذم يمت٤مسمف
صح٦م اًمتٗمقيض قمـ أًمػ وُمئ٦م ُمـ يم٤ٌمر ُمِم٤ميخ اًمًٚمػ  «اًم٘مقل اًمتامم» وؾم٤مق ُم١مًمػ

  و ق ؿم٤م د قمدل قمغم اًمتٗمقيض. واخلٚمػ،

ف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن هم٤مؤضمل اًمتٗمقيض سم٘مقًمف: اًمتٗمقيض إصم٤ٌمت ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع، صمؿ »وقمري

 م ًمًٚمامن هم٤مؤضم .يمذا ذم شم٘مريظ اًم٘مقل اًمتامش. رّد ُمٕم٤مين اًمّمٗم٤مت اعمقمه٦م ًمٚمتِمٌٞمف إمم اهلل شمٕم٤ممم

ُمذ ٥م مجٝمقر اًمًٚمػ وسمٕمض اعمتٙمٚمٛملم أٟمف ي١مُمـ سم٠مهن٤م طمؼ قمغم »ي:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقو

ُم٤م يٚمٞمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وأن فم٤م ر ٤م اعمتٕم٤مرف ذم طم٘مٜم٤م همػم ُمراد، وٓ يتٙمٚمؿ ذم شم٠مويٚمٝم٤م ُمع اقمت٘م٤مد 

)ذح  ش.شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ صٗم٤مت اعمخٚمقق، وقمـ آٟمت٘م٤مل واحلريم٤مت، وؾم٤مئر ؾمامت اخلٚمؼ

 (6/36اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 

ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، وم٘م٤مل: ٟم١مُمـ » ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم اًمتٗمقيض:

. وذم 1/45( 458)إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت ٕظم٤ٌمراًمّمٗم٤مت، ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم )م:ش.وٓ يمٞمػ وٓ ُمٕمٜم  ،هب٤م وٟمّمدق هب٤م

 (22اًمت٠مويؾ ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، ص

ذ ٥م ذم  ذا قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ إئٛم٦م ُمثؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واعم» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي:

وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واسمـ اعم٤ٌمرك واسمـ قمٞمٞمٜم٦م وويمٞمع وهمػم ؿ أهنؿ رووا  ذه إؿمٞم٤مء، صمؿ ىم٤مًمقا: 

شُمرَوی  ذه إطم٤مدي٨ُم وُٟم١مُِمـ هب٤م، وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػ؟ و ذا اًمذي اظمت٤مره أ ؾ احلدي٨م أن 

ؿ، وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػشمروی  ذه إؿمٞم٤مء يمام ضم٤مءت، وُي١مَُمـ هب٤م،  )ؾمٜمـ  ش.وٓ شُمٗمني وٓ شُمتق ي

 اًمؽمُمذي، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم ظمٚمقد أ ؾ اجلٜم٦م وأ ؾ اًمٜم٤مر(

ىمد أـمٚمؼ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل  ٟمٕمؿ ىمد يراد سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م. .«ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف ٓ» وي:ور

اًم٘مرـمٌل  )شمٗمًػمش. وإٟمام ضمٝمٚمقا يمٞمٗمٞم٦م آؾمتقاء، وم٢مٟمف ٓ شمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف» ىم٤مل: اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م،

7/139-144) 

 ىمقل اًمِم٤مقمر:  «اًم٘مقل اًمتامم» ذمؾم٤مق 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   494   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يمٞمِٗمٞمي٦م اعمرء ًمٞمس اعمرُء ُيدِريُمف

 

 ومٙمٞمػ ُيدِرُك يُمٜمَْف اخل٤مًمؼ إززم ۞

 (299)اًم٘مقل اًمتامم، ص 

وأُم٤م أن  أطمقاًمف إظمرى، ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف وٓ ٓ وم٤معمٕمٜمك: ٞم٦م قمغم احل٤مًم٦م،وإن محٚمٜم٤م اًمٙمٞمٗم

 ومٝمٞمٝم٤مت و ٞمٝم٤مت. ، واهلٞمئ٦م جمٝمقًم٦م يمام ي٘مقل اًمًٚمٗمٞمقنيٙمقن اعمراد: ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف 

 (8/145)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .«أُمري ٤م قمغم ُم٤م ضم٤مءت سمال شمٗمًػم» ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:

آُمٜم٧ُم سمال شمِمٌٞمف، وصدىم٧م سمال متثٞمؾ، » ا قمغم ؾم١مال وضمف إًمٞمف:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ردًّ 

)دومع ؿمٌف ُمـ ؿمٌف ومترد، ٕيب ش.٤مكواهتٛم٧م ٟمٗمز ذم اإلدراك، وأُمًٙم٧م قمـ اخلقض ومٞمف يمؾ اإلُمً

 (6/114ومت٤موی اًمرُمكم  .2/541شمٗمًػم اإلجيل  ․173-172سمٙمر احلّمٜمل اًمدُمِم٘مل، ص

وم٘مقًمٜم٤م ذم ذًمؽ وسم٤مسمِف: اإلىمراُر واإلُمراُر وشمٗمقيُض ُمٕمٜم٤مه إمم ىم٤مئٚمف » ىم٤مل احل٤مومظ اًمذ ٌل:

 ( 26زي، صاًمتِمٌٞمف، ٓسمـ اجلق ٦مدومع ؿمٌٝم. 8/145)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ش.اًمّم٤مدق اعمٕمّمقم

واًمث٤مًم٨م: إُمراُر ٤م قمٚم  ُم٤م » وطمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ اسمـ اعمٜمػم صمالصم٦م ُمذا ٥م:

ًو٤م ُمٕمٜم٤م ٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل » صمؿ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: (.13/394)ومتح اًم٤ٌمري ش.ضم٤مءت ُُمَٗمقي

 ش. اًمٓمٞمٌل:  ذا  ق اعمذ ٥م اعمٕمتٛمد، وسمف ي٘مقل اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

 (13/447)ومتح اًم٤ٌمري ش.ػ، ويمٞمػ قمٜمف ُمرومقعوٓ ي٘م٤مل يمٞم» ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:

 !يمٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل» ىم٤مل حيٞمك سمـ حيٞمك:

يمٞمػ اؾمتقی؟ وم٠مـمرق ُم٤مًمؽ سمرأؾمف طمت  قماله اًمرطمْم٤مء، صمؿ  اًمرمحـ قمٚم  اًمٕمرش اؾمتقی،

ال قمٜمف سمدقم٦م، ىم٤مل: آؾمتقاء همػم جمٝمقل، واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل، واإليامن سمف واضم٥م، واًم١ًم

 (116)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، صش.وُم٤م أراك إٓ ُمٌتدقًم٤م صمؿ أُمر سمف أن خيرج

وم٘م٤مل: يمٞمػ اؾمتقى اًمرمحـ قمغم  ومج٤مءه رضمؾ، يمٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ،عت  عت واوضوح رش

أي ُمٕمٚمقم - آؾمتقاء همػم جمٝمقل صمؿ ىم٤مل: اًمٕمرش؟ ومٜمٙمس ُم٤مًمؽ رأؾمف، وأص٤مسمتف اًمرطمْم٤مء،

 همػم ُمٕم٘مقًم٦م. -طم٘مٞم٘متف: أي– ويمٞمٗمٞمتف ن ٟمًٌتف إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٚمقم،أو آؾمتقاء سمدو -اًمثٌقت

 وم٘مد وردت قمدة رواي٤مت سمٜمٗمل اعمٕمٜمك. ٓ أن طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ويمٞمٗمتٝم٤م و ٞمئتٝم٤م همػم ُمٕمٚمقُم٦م؛

  ُم٤مًمؽ سم٢مظمراضمف. صمؿ أُمر وأرى أٟمؽ ُمٌتدع، واإليامن سمف واضم٥م، و اًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م.

 مجٞمع ذًمؽ آىمتّم٤مر قمٚم  ُم٤م ورد سمف صمؿ اعمذ ٥م اًمّمحٞمح ذم» ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ:

اًمتقىمٞمُػ دون اًمتٙمٞمٞمِػ، وإمم  ذا ذ ٥م اعمت٘مدُمقن ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ 
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 ، ط: دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت(114)آقمت٘م٤مد، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، صش.اعمت٠مظمريـ

واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وُم٤مًمؽ ،ؾمئؾ إوزاقمل» صمؿ ىم٤مل:

و ٤م يمام ضم٤مء ت سمال يمٞمٗمٞم٦مقمـ  ذه إ  (118)آقمت٘م٤مد، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، صش.طم٤مدي٨م وم٘م٤مًمقا: َأُِمرُّ

عت  عت «وهىعت اذعت زىعت جىوتر عت ز عت أ عت عت »عت زلنىعت زىعت :ويعت انعت السلف 
أن يد اهلل ووضمٝمف وىمدُمف  "تأُِمّرو ٤م قمٚم  ُم٤م ضم٤مء» يٌدو مم٤م روي قمـ اًمًٚمػ:إتراو عت 

حيٛمٚمقهن٤م قمغم اعمٕم٤مين  ٓ ةؿم٤مقمرذم طملم أن إ وٟمحق ٤م حمٛمقًم٦م قمغم اعمٕم٤مين اًمٔم٤م رة اعمت٤ٌمدرة،

 اًمٔم٤م رة؟ 

 شمتّمدوا حل٘مٞم٘متف. وٓ اىمرأوا إًمٗم٤مظ اًمٔم٤م رة ُمع اقمت٘م٤مد اًمتٜمزيف، ( ُمراد ؿ:1)  ااوواب

واعمذ ٥م ذم  ذا قمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ إئٛم٦م ُمثؾ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي: 

صمؿ  ،ؿ رووا  ذه إؿمٞم٤مءوُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، واسمـ اعم٤ٌمرك، واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، وويمٞمع، وهمػم ؿ أهن

 ()ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، سم٤مب ُم٤مضم٤مء ذم ظمٚمقد أ ؾ اجلٜم٦م وأ ؾ اًمٜم٤مرش.ىم٤مًمقا: شُمرَوی  ذه إطم٤مدي٨م وٓ ُي٘م٤مل: يمٞمػ؟

ذيمر قم٤ٌمس اًمدوري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم » :«اًمتٛمٝمٞمد» ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم

ذه إطم٤مدي٨م يٕمٜمل ي٘مقل: ؿمٝمدت زيمري٤م سمـ قمدي ؾم٠مل ويمٞمع سمـ اجلراح وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من  

، وم٘م٤مل: أدريم٧م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد وؾمٗمٞم٤من  ُمثؾ اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم وٟمحق  ذا

 (7/149)اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعم١مـم٤م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد . شوُمًٕمرا حيدصمقن هبذه إطم٤مدي٨م وٓ يٗمنون ؿمٞمئ٤م

ت٤مسمف يمؾ ُم٤م وصػ اهللُ ُِمـ ٟمٗمًف ذم يم» ٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م:طم

 (312إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص ․118)آقمت٘م٤مد، ًمٚمٌٞمٝم٘مل، صش.ومتٗمًػمه شمالوشمف واًمًٙمقت قمٚمٞمف

ًمٕمٚمؿ سم٤معمراد ُمٜمف ا قمدمُ  وُمٕمٜمك اإلُمرارِ » ٤م ُمٕمٜمك اإلُمرار:ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمقوحً 

 (6/44)ومتح اًم٤ٌمري . شزيفُمع اقمت٘م٤مد اًمتٜم

وا اعمتِم٤مهب٤مت إمم  عمقاوع:ذم سمٕمض ا «أُمرو ٤م قمغم ُم٤م ضم٤مءت»( يٛمٙمـ أن يراد سمـ2) ُردُّ

وأُم٤م اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح واًم٘م٤مـمع  واذطمق ٤م ذم وقء اعمحٙمامت. اعمحٙمامت اًمٔم٤م رة اًمدًٓم٦م،

سمؾ طمددوا  ٓ حتٛمٚمقا اًمٞمد واًم٘مدم واًمقضمف قمغم اعمٕم٤مين اعمٕمرووم٦م؛ :أي يٕمٚمٛمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم. ومال

 ًمٙمـ ٓ ؛َّمه جه ين ىن من ٱُّٱ، َّمه جه ين ُّأُمث٤مل: ،ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم وقء اعمحٙمامت

 :«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» ىم٤مل اًمذ ٌل ذم دمزُمقا هبذه اعمٕم٤مين؛ سمؾ امحٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم درضم٦م آطمتامل.
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ف أو قَمٚميَٛمف ُرؾُمَٚمف سم٤معمٕمٜم  اًمذي أراد سمال ُِمثٍؾ » ًَ وشمٕم٤ممم اهلل أن حُيَدي أو ُيقصَػ إٓ سمام وصٗمف ٟمٗم

  (16/97)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .َّ حي جي  يه مهىه جه ين  ُّٱ وٓ يمٞمٍػ 

 ي١مول يمثػم ُمـ اًمًٚمػ واعمت٠مظمرون ُمـ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م شم٠موياًل  أ ؾ اًمت٠مويؾ: -4

 ًٌ  ، وومٞمام يكم سمٕمْمٝم٤م: «سمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمدء إُم٤مزم»ىمد ؾُم٘مٜم٤م يمثػما ُمـ اعمّم٤مدر ذم ذًمؽ ذم  ٤م.ىمري

 ؿ.يم: شمريمٜم٤م(٣٤اْلاثية/ ) َّ   ىن من ٱُّٱ( ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:1)

 (14، اًمًجدة:18/647اًمٓمؼمي )شمٗمًػم

: ذم (٥٦الزمر/ ) َّ حن جن مم خم حم جم  هل ُّٱ( ىم٤مل جم٤م د ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:2)

 (56، اًمزُمر:24/234)شمٗمًػماًمٓمؼمي  أُمر اهلل.

وٞمع : (٥٦الزمر/ ) َّ حن جن مم خم حم جم  هل ُّٱ( ىم٤مل ىمت٤مدة ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:3)

 (24/235)شمٗمًػماًمٓمؼمي .ـم٤مقم٦م اهلل

سم٘مدرشمف وؾمٚمٓم٤مٟمف  :(٤اْلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱشم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ذم ( 4)

 (434)يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص: .وقمٚمٛمف

سم٤مًمقوم٤مء سمام  :(١١امفتح/ ) َّيم ىم مم خم ٱُّٱ( ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:5)

 (7/344)شمٗمًػم اًمٌٖمقي .وقمد ؿ ُمـ اخلػم

. أُمره وىمْم٤مُءه :(٢٢امفجر/ ) َّ هل مل ُّٱ:وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم (6)

 (22، اًمٗمجر:8/422شمٗمًػم اًمٌٖمقي )

 َّ حك  جك مق حق  ُّٱواسمـ يمٞم٤ًمن ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م( 7)
 (29، اًمٌ٘مرة:1/176)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  .ىمَّمد إًمٞمٝم٤م سمخٚم٘مف واظمؽماقمف :(٢٩ابلقرة/ )

 هس مس ٱُّٱؿ ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:وقمٙمرُم٦م وهمػم  ،وإسمرا ٞمؿ اًمٜمخٕمل ىم٤مل جم٤م د، (8)
 (325)يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص:.اؿمتداد إُمر :(٤٢امقنه/ ) َّ هش مش

 :(٤٢امقنه/ ) َّ هش مش هس مس ُّٱٱ٤م ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:وىمت٤مدة أيًْم  ،ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس( 9)

 (8/858ري )ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب احلنم. ومتح اًم٤ٌم .يٙمِمػ قمـ ىمدرشمف اًمتل شمٜمٙمِمػ قمـ اًمِمدة واًمٙمرب

ف ًمأوي  (2826)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.يْمحؽ اهلل إمم رضمٚملم» ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري:( 14)

 (4/44)ومتح اًم٤ٌمري  ف سم٤مًمرمح٦م.وطمٙمك قمـ اًمٌخ٤مري شم٠مويٚمَ  واًمرو٤م. ،اسمـ طمجر سم٤مًمرمح٦م

وٓ ي٘م٤مل: إن يده ىمدرشمف أو ٟمٕمٛمتف، ٕن » :«اًمٗم٘مف إيمؼم»طمٜمٞمٗم٦م ذم  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق  إتراو
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 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أٟمقر اًمٌدظمِم٤مين( ،)شمٚمخٞمص ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مش.ل اًمّمٗم٦م، و ق ىمقل أ ؾ اًم٘مدرومٞمف إسمٓم٤م

يٕمد أ ؾ اًمًٜم٦م  ُمٕمٜمك اًمٜمص: «اًمٗم٘مف إيمؼم»سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٙمالم ذم إؾمٜم٤مد  ااوواب 

 ًمف صٗم٤مت ومٝمق» :«اًمٗم٘مف إيمؼم»يمام ذم  واجلامقم٦م اًمٞمد واًمقضمف وٟمحقمه٤م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم،

يمام ورد ذم  ًمٚمٜم٤مس ُمـ اقمت٘م٤مد اًمتجًٞمؿ، وي١موًمقن ومٞمٝم٤م شم٠مويال حمتٛمال صٞم٤مٟم٦مً  .«يمٞمػ سمال

صمؿ إن اخلٚمؼ ُمع اقمت٘م٤مد ؿ اًمٞمد وٟمحق ٤م  أن يمالم اهلل ًمٞمس يمٙمالم اخلٚمؼ. «اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»

وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م وهمػم ؿ ومال يٕمدون اًمٞمد وٟمحق ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت؛ سمؾ  ُمـ صٗم٤مت اهلل ي١موًمقهن٤م.

  واًمٜمٕمٛم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٞملم واًمتحديد. ُمٕمٜم٤م ٤م اًم٘مدرة ي٘مقًمقن:

أ ؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: اًمٞمد واًمقضمف وهمػممه٤م صٗم٤مت اهلل حتتٛمؾ اًم٘مدرة  واحل٤مصؾ: أن

 سمؾ أقمْم٤مء جي٥م شم٠مويٚمٝمام. ،واًمٜمٕمٛم٦م، واعمٕمتزًم٦م شم٘مقل: اًمٞمد واًمقضمف ًمٞم٤ًم ُمـ اًمّمٗم٤مت

ؾ، وإٓ سملم اًمتٗمقيض واًمت٠مويؾ. ومٞم١موًمقن طمٞم٨م يتٞمن اًمت٠موي قنويمثػم ُمـ إيم٤مسمر جيٛمٕم

 ومقوق ٤م. 

يٕمتؼمون اًمٞمد  :يأ اًمت٠مويؾ اإلمج٤مزم سم٠من ٟم٘مقل: ًمف يد ٓ يم٠ميديٜم٤م، ووضمف ٓ يمقضمق ٜم٤م. -5

  وأن طم٘مٞم٘متٝم٤م ُم٤ٌميٜم٦م وخم٤مًمٗم٦م حل٘مٞم٘م٦م اعمخٚمقق. واًم٘مدم وٟمحقمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت.

هلل يد ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ » أطمدمه٤م: ز رة قمـ أيب احلًـ إؿمٕمري ىمقًملم: طمٙمك أسمق

)شم٤مريخ اعمذا ٥م اإلؾمالُمٞم٦م ش. ُمـ ىم٤مل هلل يد أو وضمف، ومٝمق ُمـ اعمِمٌٝم٦م» وصم٤مٟمٞمٝمام: ش.عمخٚمققشمِمٌف يد ا

 ( 187ٕيب ز رة، ص

ًمٙمٜمف ُمٕمٚمقم  ،ىم٤مل ومخر آؾمالم: إصم٤ٌمت اًمٞمد واًمقضمف طمؼ قمٜمدٟم٤م» ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري:

قم٦م وٓ جيقز إسمٓم٤مل إصؾ سم٤مًمٕمجز قمـ اًمقصػ، وأ ؾ اًمًٜم٦م واجلام ،ُمتِم٤مسمف سمقصٗمف ،سم٠مصٚمف

و ق  ،وشمقىمٗمقا ومٞمام  ق اعمتِم٤مسمف ،سم٤مٔي٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م :أصمٌتقا ُم٤م  ق إصؾ اعمٕمٚمقم سم٤مًمٜمص، أي

)ذح اًمٗم٘مف إيمؼم عمال ش.يمام وصػ اهلل سمف اًمراؾمخلم ،ومل جيقزوا آؿمتٖم٤مل سمٓمٚم٥م ذًمؽ ،اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 (129ي، صقمٚم  اًم٘م٤مر

اهلل » ئؾ آقمت٘م٤مدي٦م:سم٤مب اعم٤ًم «اًمٗمت٤موى اًمناضمٞم٦م»ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم سمـ قمثامن إور ذم 

شمٕم٤ممم ُمقصقف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل، ويقصػ سم٠من ًمف يدا وقمٞمٜم٤م، ًمٙمـ ٓ يم٠ميديٜم٤م وٓ يم٠مقمٞمٜمٜم٤م، وٓ 

 ، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م(349)اًمٗمت٤موی اًمناضمٞم٦م، صش. ٟمِمتٖمؾ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م

وُمـ  ذا اًم٘مٌٞمؾ اإليامن » :«اهلدي٦م اًمٕمالئٞم٦م» وىم٤مل قمالء اًمديـ سمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   494   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يث ىث نث ُّٱُم٤م ورد ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمتِم٤مهب٤مت يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:سمح٘م٤مئؼ ُمٕم٤مين 
ع ذًمؽ قمٚم  ٞموم٢من اًمًٚمػ يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سمجٛم»إمم ىمقًمف:  َّيم ىم مم خم ُّٱو َّىف

 ، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمؼم ٤مين(441)اهلدي٦م اًمٕمالئٞم٦م، صش.اعمٕمٜم  اًمذي أراده اهلل

ز ص٤مطم٥م  حمٛمد ص٤مًمح  وإن ردي ، «ٜم٤مًمف يد ٓ يم٠ميدي»اًم٘مقل سمـ «ًمناضمٞم٦مًمٗمت٤موى اا»وضمقي

ًمف ٟمًٞم٤من ٓ » ذا يمام ي٘م٤مل: وىم٤مل: ،شًمف يد ٓ يم٠ميديٜم٤م» اًم٘مقل سمـ «اًم٘مقل اًمتامم»سمـ أمحد ذم 

 (118)اًم٘مقم اًمتامم، ص ش.يمٜمًٞم٤مٟمٜم٤م

وطمٙمك  واًمٞمد ًمٞم٧ًم صٗم٦م اًمٜم٘مص. وم٢من اًمٜمًٞم٤من صٗم٦م اًمٜم٘مص، و ذا همػم ُمٕم٘مقل؛ 

أمحد وهمػمه محَؾ اًمقضمف وٟمحقه قمغم قمـ اإلُم٤مم  «اإلُم٤مم إؿمٕمري» اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح ذم

 (. 94)ص ٟمٕمؿ ٟمٗمك اجل٤مرطم٦م واًمِمٌَف سم٤معمخٚمقق. اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل،

وإٟمام أرادوا سمذًمؽ أن ًمٗمظ اًمقضمف واًمٞمد ىمد اؾمتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين، وصٗم٦م ُمـ 

اًمّمٗم٤مت اًمتل شمٚمٞمؼ سم٤مًمذات اًمٕمٚمٞم٦م يم٤مًمٕمٔمٛم٦م واًم٘مدرة، همػم أهنؿ يتقرقمقن قمـ شمٕمٞملم شمٚمؽ 

ُمـ اًمتٝمجؿ قمغم ذًمؽ اعم٘م٤مم إىمدس. واٟمتٝمز اعمجًٛم٦م واعمِمٌٝم٦م ُمثؾ  ذه اًمٕم٤ٌمرة  اًمّمٗم٦م هتٞم٤ٌُّم

ومٖمرروا هب٤م اًمٕمقام، وظمدقمقا هب٤م اًمٖمامر ُمـ اًمٜم٤مس ومحٚمق ٤م قمغم إضمزاء، ومقىمٕمقا ذم طم٘مٞم٘م٦م 

 ، ًمٚمٕمالُم٦م ؾمالُمف اًم٘مْم٤مقمل(.81)ومرىم٤من اًم٘مرآن سملم صٗم٤مت اخل٤مًمؼ وصٗم٤مت إيمقان، صاًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف.

ٚمف  ا ًمٚمتجكم اإلهلل،اًمٕمالُم٦م أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي  ذه اًمّمٗم٤مت فمٝمقرً  وجيٕمؾ -6 ؾمجي

  .«دء إُم٤مزمدر اًمٚمٞم٤مزم ذح سمسم»يم٤مشم٥م  ذه اًمًٓمقر سمزي٤مدات وشمقوٞمح٤مت خمتٚمٗم٦م ذم 
ا قمغم هم٤مي٦م ُمـ ويٕمتؼمه شم٘مريرً  يرى سمف اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري، وشمقضمٞمف اًمتجكم  ذا ٓ

وىمد وىمع ُمـ طمية اعمًتٛمكم ُم٤م ٓ » اًمٌٜمقري: رؾم٤مئؾ اًمٙمقصمري إمم اًمٕمالُم٦م»ضم٤مء ذم  إؾمػ.

اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد، وًمٞمس قمٜمدي ُم٤م أىمقل همػم  «اًمٗمٞمض»يًتٛمرأ ذم ُمقاوع أظمری ُمـ 

)رؾم٤مئؾ اًمٙمقصمري  ش.واًمتجكم ذم صقرة إٟم٤ًمن ،واًم٤ًمق ،إؾمػ اًمِمديد، وذًمؽ يم٘مقًمف ُمـ احل٘مق

 (  74إمم اًمٕمالُم٦م اًمٌٜمقري، ص

وإذاقمتف اًم٘مقل سم٤مًمتجكم ذم » ٦م اًمِم٤مه وزم اهلل اًمد ٚمقي:وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم شمرمج

واًمٔمٝمقر ذم اعمٔم٤م ر فمٜم٤ًّم ُمٜمف إن ذًمؽ ُمـ قم٘مٞمدة إيم٤مسمر، ُمع أن  ذا وذاك ُمـ سم٤مب  ،اًمّمقر

 (243)رؾم٤مئؾ اًمٙمقصمري، ص ش.اًم٘مقل سم٤محلٚمقل، ومٞمٙمقن ُمٜمٌقًذا قمٜمد اًمٗمحقل ُمـ أرسم٤مب اًمٕم٘مقل

وم٢من اًمِمٛمس إذا دمٚم٧م ذم   ُمٕم٘مقل؛همػم ويمالم اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري سم٠من اًمتجكم طمٚمقل،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   495   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمؾ فمٝمقرا ودًمٞمال قمغم وضمقد اًمِمٛمس.  اعمرآة مل يٙمـ ذًمؽ طمٚمقٓ؛

 ٓ :ًم٘م٤مل قمٌدة إصٜم٤مم ويقرد اًمٌٕمض سم٠مٟمف ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م دمكم اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٔم٤م ر اعمختٚمٗم٦م،

  ٟمٕمٌد إصٜم٤مم، وإٟمام ٟمٕمٌد دمكم اهلل شمٕم٤ممم ذم إصٜم٤مم وٟمحق ٤م.

 ضمٌؾ اًمٓمقر، واًمِمجرة. آن اًمٙمريؿ دمكم ٟمقر اهلل شمٕم٤ممم ذم أُمريـ:ذيمر اًم٘مر وااووابعت انه 

وإٟمام اختذ  ًمًد سم٤مب اًمنمك. وًمٙمـ مل يتخذمه٤م اهلل شمٕم٤ممم أو ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ضمٝم٦م اًمٕم٤ٌمدة،

 حلؿ ًمٚمٜمّم٤مرى، واًمٙمٕم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ىمٌٚم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة.سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٌٜمل إهائٞمؾ، وسمٞم٧م  صخرة

وقم٤ٌمدهتؿ اًمِمجر ذك  ومٕم٤ٌمدهتؿ إصٜم٤مم، ؛ٙم٤مذسم٦م  ذهدقمقى أدقمٞم٤مء اًمتجكم اًم ومٙمٞمػ ٟمًٚمؿ

وًمٙمـ  ٞمٝم٤مت أن يٙمقن ُمًجقدا  واًمٌمء أو اعمٙم٤من اًمذي دمغم اهلل شمٕم٤ممم ص٤مر ُم٘مدؾم٤م. سيح.

 أو ضمٝم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة.  ،إًمٞمف

  سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمٚمتجكم ذم اًمّمقر: وومٞمام يكم

تل يمثرت ٤مه اًمٙمِمٛمػمي أن اعمتِم٤مهب٤مت اخلؼمي٦م اًمؿم أٟمقرحمٛمد طم٤مصؾ يمالم اًمِمٞمخ 

 ،واًمٞمد وم٘مد أؿم٤مر يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص إمم اًمٕملم، حمٛمقًم٦م قمغم اًمتجكم اعمث٤مزم. ٟمًٌتف إمم اهلل شمٕم٤ممم،

واًمٞمٛملم،  واًمتٙمٚمؿ وضمٝم٤م ًمقضمف، واًم٤ًمق، واًمّمقرة، واًمقضمف، وإص٤مسمع، ،واًم٘مدم ،واًم٘مٌْم٦م

 واإلذاف ُمـ ومقق، واًمٌٍم، واًمٙمٜمػ، واًمرؤي٦م، ،واًمْمحؽ واإلزار، واحل٘مق، واًمرداء،

و ذه اًمٜمٕمقت اعمٜمًقسم٦م إمم اهلل  اًمٔمٝمقر ذم صقرة طمٞمٜم٤م، وذم صقرة أظمرى طمٞمٜم٤م هلل شمٕم٤ممم.و

ومٝمق ُمٜمزه ُمٜمٝم٤م، وأُم٤م اًمّمقرة اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل يتجغم ومٞمٝم٤م ومٝمل  شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم ضمزءا ُمـ ذاشمف شمٕم٤ممم،

  وًمٞم٧ًم ذات اهلل شمٕم٤ممم. ٟمٕمقت ومٞمٝم٤م،

وٓ  ،شم٘مديؿ وٓ ،شمرشمٞم٥م وٓ ،وم٤مًمٙمالم اًمٜمٗمز ًمٞمس ومٞمف طمدوث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، :ُمث٤مًمف

  وم٢مٟمف يٓمرأ قمٚمٞمف  ذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م. ٟمٕمؿ إذا فمٝمر  ذا اًمٙمالم اًمٜمٗمز ذم صقرة إًمٗم٤مظ، شم٠مظمػم.

وًمٙمـ ئمٝمر ًمٜم٤م ذم  وإٟمام  ل ىمقة ُمـ اًم٘مقى، أو ُمثؾ اًمْمقء ًمٞمس ًمف صقرة ظم٤مص٦م،

 ،ـ إمحرذم أؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م ُم صقر خمتٚمٗم٦م: ومحٞمٜم٤م ذم صقرة اعمّم٤ٌمح، وطمٞمٜم٤م ذم صقرة اًمٚمٛم٦ٌم،

  وٟمحق ٤م. ،وإسمٞمض، وإظمي

ومٝمذه اًمّمقر  وًمٙمٜمٝم٤م شمٔمٝمر ذم صقر خمتٚمٗم٦م، أو يم٤مًمروح اًمتل ًمٞمس هل٤م صقرة ظم٤مص٦م.

وًمٙمـ يٙمقن ًمف  وًمٞمس اعمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك اًمنميؽ، سمؾ ُمث٤مل. ًمٞم٧ًم ذات اهلل شمٕم٤ممم،

  ُمث٤مل؛ ٕن اعمثؾ  ق اًمنميؽ ذم اًمّمٗم٤مت، واعمث٤مل ُم٤م يقوح اًمٌمء.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   496   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أن هلل ُمث٤مٓ، «اعمْمٜمقن سمف قمغم همػم أ ٚمف» ذم رؾم٤مًم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم اإلُم٤مم اًمٖمزازم و لوضم٤مء 

 وطمٞم٨م ٓ .(٣٥انلِر/ ) َّحت جت هب مب خب ٱُّوي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم: وًمٞمس ًمف ُمثؾ،

 :  ي٘مقل احل٤مومظ اًمِمػمازیواعمث٤مل يقوح سمٕمض اًمتقوٞمح.  يًٕمٜم٤م اًمقصقل إمم ذات اهلل شمٕم٤ممم،

نزرس بیغ سک ٓااگہ تسین ہصق   خ  ا 

 

رد ۞ ںی رحم د  م رحمم دل رہ در  دک 

 (ٓص؛شم٘مص اًم٘مّمومال،يٓمٚمع أطمد قمغم ه اًمٖمٞم٥مٓ يّمؾ إمم  ذا احلرم أطمد ُمـ

 (.ظمؼماء اًمن

 وت دل ںیم وت ٓاات ےہ ھجمس ںیم ںیہن ٓاات

 

یہی ےہ ۞  سب اجن ایگ ںیم رتی اچہپن 

 .)شمٜمٗمذ إمم ىمٚمٌل، وٓ أؾمتققمٌؽ، ومٕمروم٧م أن  ذه قمالُمتؽ(  

يمام أٟمف ي٘مل اعمرء شم٠مويالت احلدي٨م وشم٘مرير اًمِم٤مه  ذا حي٤مومظ قمغم اًمتٜمزيف هلل شمٕم٤ممم،

 وشمْمٕمٞمٗمٝم٤م. 

و ق وىم٤مل سمف يمثػم ُمـ إيم٤مسمر،وضمقه اًمتجكم اعمث٤مزم رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم،وُمـ  

 وؿم٤م د ُمقؾمك قمٚمٞمفحمٛمقل قمغم اًمتجكم اعمث٤مزم. واًمتجكم  ق فمٝمقر اًمٌمء ذم اعمرشمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

وإٟمام  ق دمؾٍّ . ٟم٤مًراشمٕم٤ممم  ذات اهللوًمٞمس اًمًالم اًمتجكم اعمث٤مزم هلل شمٕمغم ذم صقرة ٟم٤مر اًمِمجرة.

 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ُمث٤مزم.
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ
(طٍ) َّ مق حق مف

عت عت صو:ةعت ادثىلوة الرتفعت ال

اًمٌمء ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م، يمٔمٝمقر اًمِمٛمس ذم اعمرآة، أو  ٝمقراًمّمقرة اعمث٤مًمٞم٦م واًمتجكم: فم

يمٔمٝمقر ؾمقرة اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران ذم صقرة اًمٖمامُم٦م، أو يمٔمٝمقر ؿمخص عمـ رآه ذم اعمٜم٤مم، 

وىمد  ٤م.وشمتٛمثؾ إؿمٞم٤مء ذم اعمٜم٤مم واعمٙم٤مؿمٗم٤مت هم٤مًمًٌ  وم٤مًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقرة اعمث٤مًمٞم٦م.

 (.316ِمػ قمـ ُمٝمامت اًمتّمقف،ص )اًمتٙم٤م ًمٚمٕم٤مدة.شمتٛمثؾ ذم اًمٞم٘مٔم٦م ظمرىمً 

 شمِمٙمؾ ٟمقر اهلل شمٕم٤ممم ذم رء أو صقرة. وٟم٘مقل ذم ٟمقر اهلل شمٕم٤ممم:

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱوذم ؾمقرة اًم٘مّمص:
 (٣١امقصص/ ) َّ زت  رت يب ىب نب مب زب رب

 دًم٧م  ذه أي٤مت قمغم أن دمكم اهلل شمٕم٤ممم فمٝمر ذم صقرة اًمٜم٤مر اًمِمجري٦م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   497   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
واٟمدك  ومٔمٝمر دمكم اهلل شمٕم٤ممم قمغم اجلٌؾ، شمٕم٤ممم اًمرؤي٦م، ُمـ اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ـمٚم٥م ُمقؾمك 

 (١٤٣اْلعراف/ ) َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ٱُّٱاجلٌؾ اٟمديم٤ميم٤م.

روي ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ذم اعمٜم٤مم. شمٕم٤ممم يٛمٙمـ رؤي٦م اًم٤ٌمري ٘مٝم٤مء:ىم٤مل اًمٗم

ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف -أن اإلُم٤مم» :(51صضم٤مء ذم ُم٘مدُم٦م اًمِم٤مُمل) واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ.

رأي٧م رب اًمٕمزة ذم اعمٜم٤مم شمًًٕم٤م وشمًٕملم ُمرًة، وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز: إن رأيتف مت٤مم اعمئ٦م ٕؾم٠مًمٜمف: سمؿ 

وم٘مٚم٧م: ي٤م رب قمز ضم٤مرك  ،يٜمجق اخلالئؼ ُمـ قمذاسمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ىم٤مل: ومرأيتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 .«...وضمؾ صمٜم٤مؤك وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤك، سمؿ يٜمجق قم٤ٌمدك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ قمذاسمؽ؟
ومل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز صح٦م رؤي٦م اهلل ذم » ض ذم ذح ُمًٚمؿ:ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤م

ًمٚمِمٞمخ أمحد قمكم اًمًٝم٤مرٟمٗمقري  ،. واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مري7/112)إيمامل اعمٕمٚمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ش. اعمٜم٤مم

 و ل رؤي٦م ُمث٤مًمٞم٦م. ، ط: ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟمف، يمراشمٌم(2/1436

  ٕمد ووم٤مشمف ذم اعمٜم٤مم.يمذًمؽ اشمٗم٘مقا قمغم رؤي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم

يمام ىم٤مل  وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل سم٤مٟمٙمِم٤مف سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمٖم٤مئ٦ٌم ذم اًمٞم٘مٔم٦م،

  اًمًٞمقـمل وهمػمه سمجقاز اًمرؤي٦م ذم اًمٞم٘مٔم٦م.

سملم ذم » ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وىمد اٟمٙمِمػ ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذًمؽ طمت  ؾمِٛمٕمقا صقت اعمٕمذي

 (4/296)جمٛمقع اًمٗمت٤موی ش.ىمٌقر ؿ

وىمد حيّمؾ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ذم اًمٞم٘مٔم٦م أيًْم٤م ُمـ اًمرؤي٤م ٟمٔمػم ُم٤م » :«ًمٙمؼمىاًمقصٞم٦م ا»وذم 

 (27)اًمقصٞم٦م اًمٙمؼمی، صش. حيّمؾ ًمٚمٜم٤مئؿ ذم اعمٜم٤مم، ومػمی سم٘مٚمٌف ُمثؾ ُم٤م يری اًمٜم٤مئؿ

طمٙمك اًمِمٞمخ قمٌد اًمٖمٜمل  ورؤي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم رؤي٦م ُمث٤مًمٞم٦م.

قمـ اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم  «فؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم»اعمجددي رمحف اهلل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم 

وىم٤مل اًمٖمزازم: ٓ يريد أٟمف رأی ضمًٛمل، سمؾ رأی ُمث٤مٓ ص٤مر آًم٦م يت٠مدی هب٤م ُمٕمٜم  ذم » اعمٜم٤مم:

ٟمٗمز إًمٞمف، وص٤مر وؾمٞمٚم٦ًم سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ذم شمٕمريػ احلؼ إي٤مه، سمؾ اًمٌدن ذم اًمٞم٘مٔم٦م أيًْم٤م ًمٞمس إٓ 

ـ ٟمقر يٙمقن ذًمؽ ص٤مدىًم٤م وواؾمٓم٦ًم ذم آًم٦م اًمٜمٗمس، ويمذا ُمـ رأی  اهلل سمٛمث٤مل حمًقس ُم

)طم٤مؿمٞم٦م ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمحقاًم٦م ُمقٟٓم٤م ش.اًمتٕمريػ، ومٞم٘مقل اًمرائل: رأي٧ُم اهلل شمٕم٤ممم، ٓ سمٛمٕمٜم  رأي٧م ذاشمف

 ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٖمٜمل اعمجددي رمحف اهلل، ط: ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟمف، يمراشمٌم( ،279ومخر احلًـ، ص

وي١ميده أىمقال  ػم اًمرواي٤مت إًمٞمٝم٤م،وأُم٤م رؤي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٞم٘مٔم٦م ومتِم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   498   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت. وأُم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ومٞمٜمٙمر اًمرؤي٦م طم٤مل اًمٞم٘مٔم٦م. 

( ُمرة ذم اًمٞم٘مٔم٦م. دظمؾ 22ي قمـ اًمًٞمقـمل أٟمف رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )رو

 أؿمٗمع؛ وم٘م٤مل اًمًٞمقـمل: ٓ وم٘م٤مل ًمف: اؿمٗمع زم إمم اعمٚمؽ ذم أُمري. رضمؾ قمغم اًمٕمالُم٦م اًمًٞمقـمل،

 ٕين ًمق اىمؽمسم٧م إمم اعمٚمؽ طمرُم٧م زي٤مرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 ش. شمٜمقير احلٚمؽ ذم رؤي٦م اًمٜمٌل واعمٚمؽ» وأًمػ اًمًٞمقـمل ذم  ذا اعمقوقع رؾم٤مًم٦م ؾمام ٤م

ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت  (449-4/443يمت٤مب آؾمتٞمذان) «ومٞمض اًم٤ٌمري»وضم٤مءت  ذه اعم٠ًمًم٦م ذم 

 واهلل أقمٚمؿ.  سمتٕمديالت وزي٤مدات يمثػمة.وٟمحـ ؾمجٚمٜم٤م ٤م  اًمِمٞمخ سمدر قم٤ممل رمحف اهلل.

ويمالم اًمٕمالُم٦م  وىمرأت شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري سم٠مٟمف يٕمتؼمه صقرة ُمـ احلٚمقل واًمقصمٜمٞم٦م.

وم٢من احلٚمقل يتح٘مؼ ذم طمٚمقل اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف، أو طمٚمقل اًمٚمقن ذم  اًمٙمقصمري همػم ُمٕم٘مقل.

ومل حيؾ اهلل شمٕم٤ممم ذم  اًمِمجر،يمام دمغم ذم  سمٌمء، ٦موصٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمقُر ًمٞم٧ًم ُمتٕمٚم٘م اًمثقب.

ٟمٕمؿ ضمٕمؾ اهلل  واعمٕمٌقد واعمًجقد  ق اهلل شمٕم٤ممم دون همػمه. ومل شمٍم اًمِمجرة ُمٕمٌقدة.، اًمِمجر

 شمٕم٤ممم سمٕمض إُم٤ميمـ ىمٌٚم٦م ًمتقطمٞمد صٗمقف اعمًٚمٛملم. 

  وإٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم صقًرا اومؽماوٞم٦م، واختذو ٤م آهل٦م. ر قمٌدُة إصٜم٤مم إوًمٞم٤مءَ صقي 

سم٠من أرواح اًمِمٝمداء شمنح ذم اجلٜم٦م ذم صقر اًمٓمٞمقر اخلياء، ووردت إطم٤مدي٨م 

 سمؾ اًمٓمٞمقر اخلياء ُمٓمٞم٦م هل٤م. وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًمروح طمٚم٧م ذم اًمٓمٞمقر اخلياء وشمٜمزًم٧م؛

أٟمقر ؿم٤مه حمٛمد  ذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م  وىمس قمٚمٞمف دمكم اهلل شمٕم٤ممم ذم خمتٚمػ اًمّمقر وإؿمٙم٤مل.

  اًمٙمِمٛمػمي.

و ق  ،وٕصح٤مب اًم٘مٚمقب ذم شمٚمؽ أي٤مت ؾمٌٞمؾ آظمر» :اًمِمٞمخ صمٜم٤مء اهلل ذم اًمتجكمىم٤مل 

يمام ذيمرٟم٤م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ  ،وفمٝمقرات ٓ يمٞمػ هل٤م ،أن هلل ؾمٌح٤مٟمف دمٚمٞم٤مت ذم سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف

واًمٙمٕم٦ٌم احلًٜم٤مء واًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ، وقم٤مُمتٝم٤م شمٙمقن قمغم اإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل، وشمٚمؽ 

دائٛمٞم٤م، وشمٚمؽ ٓ شمًتدقمل طمدوث أُمر  ٤م يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ، وىمد شمٙمقنٞمًّ اًمتجٚمٞم٤مت ىمد شمٙمقن سمرىمِ 

ذم ذاشمف شمٕم٤ممم ويمقٟمف حمال ًمٚمحقادث وُمتٜمزٓ قمـ ُمرشم٦ٌم اًمتٜمزيف، سمؾ  ل ُمٌٜمٞم٦م قمغم طمدوث أُمر 

ذم اعمٛمٙمـ، يمام أن اعمِرأة اعمح٤مذي٦م ًمٚمِمٛمس يمٚمام صقىمٚم٧م اٟمجٚم٧م اًمِمٛمس ومٞمٝم٤م، وئمٝمر ذم 

  حط مض  ٱُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ًمتجٚمٞم٤مت  ل اعمّمداقاعمراءة آصم٤مر ٤م ُمـ اإلو٤مءة واإلطمراق، و ذه ا
، يٕمٜمك (٢١١ابلقرة/ ) َّ  جك مق حق مف خف حف ُّٱ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:(١٤٣اْلعراف/ ) َّ  جع مظ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   499   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يتجغّم هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اًمٖمامم. وم٠مُم٤م ُمـ ايمت٥ًم ىمٚمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م سمّمػمة يٜمٗمذ سمٍمه ُمـ وراء 

ٚمٙمٞم٦م، وٓ اؾمتح٤مًم٦م اًمٖمامم إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمام يٜمٗمذ اًمٌٍم ُمـ إضمرام اًمزضم٤مضمٞم٦م إمم إضمرام اًمٗم

ذم اًمرؤي٦م ُمـ وراء اًمٖمامم سمٕمد ُم٤م أصمٌتقا اًمرؤي٦م ذم اجلٜم٦م ُمـ همػم طمج٤مب، يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م 

 (214، اًمٌ٘مرة:254-1/249)اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري . شاًمٌدر

وىمري٥م ُمـ  ذا اًم٘مقل ُم٤م يٍمح سمف يمالم يمثػم ُمـ ؾم٤مداشمٜم٤م »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد: 

اعمتِم٤مهب٤مت دمري قمغم فمقا ر ٤م ُمع اًم٘مقل سم٤مًمتٜمزيف اًمدال قمٚمٞمف اًمّمقومٞم٦م وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا: إن  ذه 

طمٞم٨م إن وضمقد احلؼ شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف ٓ شم٘مٞمده إيمقان  (١١الشِرى/ ) َّمه جه ين  ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: 

إذ ًمف يمامل اإلـمالق طمتك قمـ ىمٞمد اإلـمالق، وٓ خيٗمك أن إضمراء  ،وإن دمغم ومٞمام ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م

ئؼ سمجالل ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ـمقر ُم٤م وراء ـمقر اًمٕم٘مؾ وسمحر اعمتِم٤مهب٤مت قمغم فم٤م ر ٤م ُمع اًمتٜمزيف اًمال

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(2/86)روح اعمٕم٤مين .«ٓ يًٌح ومٞمف إٓ ُمـ وم٤مز سم٘مرب اًمٜمقاومؾ

رأي٧م ريب قمز وضمؾ »وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

اًمًٚمٛمل ٟم٤مىمال قمـ ؿمٞمخف أيب ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م ». احلدي٨م: «ذم أطمًـ صقرة

شمٜمزه ذاشمف إطمدي٦م قمـ اعمثٚمٞم٦م، ويمذا يٜمدومع يمثػم  احلًـ اًمٌٙمري أن هلل شمٕم٤ممم دمٚمٞم٤مت صقري٦م ُمع

 ، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت(2/648)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  .«ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م، واهلل أقمٚمؿ

٤مت صقري٦م ُمع شمٜمزه ذاشمف يم٤من سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م ي٘مقل: إن هلل دمٚمٞم»وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

قمـ أُمقر قم٤مروٞم٦م، ومٞمزول هب٤م يمثػم ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمٗم٤مت اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م 

 ، ط: دار اًمٗمٙمر، سمػموت(7/2954)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب اًمًالم،  .«وأي٤مت

واحلدي٨م إن محؾ قمغم اعمٜم٤مم ومال »ذم ذح احلدي٨م اعمذيمقر:  «إهار اعمرومققم٦م»وىم٤مل ذم 

ويم٠مٟمف أراد  ،وإن محؾ قمغم اًمٞم٘مٔم٦م وم٠مضم٤مب اسمـ اهلامم سم٠من  ذا طمج٤مب اًمّمقرة ،٤مل ذم اعم٘م٤ممإؿمٙم

وم٢من ُمـ اعمح٤مل اًميوري محٚمف  ،اًمّمقري هبذا اًمٙمالم أن مت٤مم اعمرام يتّمقر سمحٛمٚمف قمغم اًمتجكم

 ،ف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمقاع ُمـ اًمتجٚمٞم٤مت سمح٥ًم اًمذات واًمّمٗم٤متومٚمٚمي  ،قمغم اًمتجكم احل٘مٞم٘مل

٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م واًم٘مقة اًمِم٤مُمٚم٦م زي٤مدة قمغم اعمالئٙم٦م وهمػم ؿ ذم شمِمٙمؾ اًمّمقر ويمذا ًمف اًم

وهبذا يٜمحؾ يمثػم ُمـ ، و ق ُمٜمزه قمـ اجلًؿ واًمّمقرة واجلٝم٤مت سمح٥ًم اًمذات ،واهلٞمآت

واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ اعم٘م٤مُم٤مت ودىم٤مئؼ  ،اًمِمٌف ذم أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت

دائر  «رأي٧م ريب ذم صقرة ؿم٤مب أُمرد»ٌٙمل وهمػمه أن طمدي٨م وهبذا اٟمدومع يمالم اًمً ،اعمراُم٤مت



َ قيدةَ الع َ شرحَ   544   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وم٢مٟمف إن . قمغم أًمًٜم٦م قمقام اًمّمقومٞم٦م و ق ُمقوقع ُمٗمؽمى قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

. «وإٓ وم٤ٌمب اًمت٠مويؾ واؾمع حمتؿ ،ؿسمٜمك احلدي٨م قمغم أن ذم ؾمٜمده ُم٤م يدل قمغم ووٕمف ومٛمًٚمي 
 (244)إهار اعمرومققم٦م، ص

عت عت ادتشىهبىت عت ذهبعت اإلزىمعت أمحدعت يفز

 ؾم٠مل قمكم سمـ قمٞمًك اإلُم٤مَم أمحد قمـ إطم٤مدي٨م اعمتِم٤مهب٤مت، ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد:

ٟم١مُمـ هب٤م وٟمّمدق هب٤م وٓ يمٞمػ وٓ ُمٕمٜم ، وٓ ٟمرد ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م، وٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م ضم٤مء سمف » وم٘م٤مل:

اًمرؾمقل طمؼٌّ إذا يم٤مٟم٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤مح، وٓ ٟمرد قمٚم  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٓ 

)ذم اًمت٠مويؾ،  ش.قصػ اهلل شمٕم٤ممم سم٠ميمثر مم٤م وصٗمف سمف ٟمٗمًف، أو وصػ سمف رؾمقًمف سمال طمد وٓ هم٤مي٦مي

 (22ص

اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم اعمٜمٌؾ أيب قمٌد » ٞمٛمل ذم يمت٤مسمف:ٛموىم٤مل رئٞمس احلٜم٤مسمٚم٦م اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمْمؾ اًمت

شمٕم٤ممم ويم٤من ي٘مقل ذم ُمٕمٜم  آؾمتقاء:  ق اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع، ومل يزل اهلل » :«اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ

اهلل  قم٤مًمًٞم٤م رومٞمًٕم٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ قمرؿمف، ومٝمق ومقق يمؾ رء واًمٕم٤مزم قمٚم  يمؾ رء، وإٟمام ظمصي 

اًمٕمرش عمٕمٜم  ومٞمف خم٤مًمػ ًم٤ًمئر إؿمٞم٤مء، واًمٕمرش أومْمؾ إؿمٞم٤مء وأرومٕمٝم٤م، وم٤مُمتدح اهلل ٟمٗمًف 

ة وٓ سمٛمالىم٤مة، ٤مسم٠مٟمف قمٚم  اًمٕمرش اؾمتقی، أي: قمال قمٚمٞمف. وٓ جيقز أن ي٘م٤مل: اؾمتقی سمٛمامؾم

مم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمٌػًما. واهلل مل يٚمح٘مف شمٖمػم وٓ شمٌدل، وٓ شمٚمح٘مف احلُدود ىمٌؾ ظمٚمؼ شمٕم٤م

 (38)اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم اعمٜمٌؾ أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، صش.اًمٕمرش وٓ سمٕمد ظمٚمؼ اًمٕمرش

وأٟمٙمر قمٚم  ُمـ ي٘مقل سم٤مجلًؿ، وىم٤مل: إن » سمٕمد صٗمح٤مت: لصمؿ ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛم

ٕم٦م واًمٚمٖم٦م، وأ ؾ اًمٚمٖم٦م ووٕمقا  ذا آؾمؿ قمٚم  يمؾ ذي ـمقل وقمرض ؾمامء ُم٠مظمقذة سم٤مًمنميإ

وؾمٛمؽ وشمريمٞم٥م وصقرة وشم٠مًمٞمػ، واهلل شمٕم٤ممم ظم٤مرج قمـ ذًمؽ يمٚمف، ومٚمؿ جيز أن يًٛم  ضمًام 

 (45)اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم اعمٜمٌؾ أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، صش.خلروضمف قمـ ُمٕمٜم  اجلًٛمٞم٦م، ومل جيئ ذم اًمنميٕم٦م

ومٝمذا وُم٤م ؿم٤ميمٚمف حمٗمقظ قمٜمف، وُم٤م ظم٤مًمػ » هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب:وىم٤مل أسمقاًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل ذم 

واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري قمٚم  دومع . 87)اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم اعمٜمٌؾ أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، صش. ذًمؽ يمذب وزور

 (8ؿمٌٝم٦م اًمتِمٌٞمف، ص

 ىم٤مل:  ذا ُمذ ٥م اإلُم٤مم أمحد، و ق اجلدير سم٤مًم٘مٌقل، ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم رمحف اهلل:

وٓ  ،ّمقاب ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ ُمـ إُمرار آي٤مت اًمّمٗم٤مت يمام ضم٤مءت ُمـ همػم شمٗمًػم هل٤مواًم»



َ قيدةَ الع َ شرحَ   541   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وٓ متثٞمؾ، وٓ يّمح قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ظمالف ذًمؽ اًمٌت٦م ظمّمقًص٤م اإلُم٤مم أمحد، وٓ  ،شمٙمٞمٞمػ

ظمقًو٤م ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓ رضب ُمثؾ ُمـ إُمث٤مل هل٤م، وإن يم٤من سمٕمض ُمـ يم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ زُمـ أمحد 

ٓمري٘م٦م ُم٘م٤مشمؾ، ومال ي٘متدی سمف ذم ذًمؽ إٟمام آىمتداء سم٠مئٛم٦م اإلؾمالم ومٞمٝمؿ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ اشم٤ٌمقًم٤م ًم

 ،وأيب قمٌٞمد ،وإؾمحؼ ،وأمحد ،واًمِم٤مومٕمل ،وإوزاقمل ،واًمثقري ،وُم٤مًمؽ ،يم٤مسمـ اعم٤ٌمرك

 (2/17واٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمی  .3/16)جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ رضم٥م ش.وٟمحق ؿ

ًقسملم إمم  ذا اإلُم٤مم إقمٔمؿ وُم٤م اؿمتٝمر سملم ضمٝمٚم٦م اعمٜم» ٛمل:توىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞم

)اًمٗمت٤موی احلديثٞم٦م، ش. اعمجتٝمد ُمـ أٟمف ىم٤مئؾ سمٌمء ُمـ اجلٝم٦م أو ٟمحق ٤م ومٙمذب وهبت٤من واومؽماء قمٚمٞمف

 (3/325واٟمٔمر: اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ . 243ص

و:جوععت عت يفعت ىسبةعت بلضعت اضعقوالعت والكتبعت إم عت اضعئمةعت الكرام،عت ياوضوحعت اخلط

عت  «الللو»كرهعت يفعت كتىبهعت الذهبيعت اامعت ذ
قمغم سمٕمض  «اهلل ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف ٓ سمذاشمف»وقمٚمؼ اًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي ظمرؾم٦م ذم هن٤مي٦م يمت٤مسمف 

 و ق: -وم٘م٤مل ذم اًمٜمص اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمّمقص اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م اًمٙمرام،

قل: هلل ُمـ أراد أن ي٘م ُمٕمٜم٤مه: :-«أقمرف ريب ذم اًمًامء أم ذم إرض وم٘مد يمٗمر ُمـ ىم٤مل: ٓ»

 وم٘مد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمتٛمٙمٜم٤م ذم ُمٙم٤من، وًمٙمـ ٓ أدري أ  ق ذم اًمًامء أم ذم إرض، ُمٙم٤من،

ه يمٗمرا.  واإلُم٤مم أمحد رمحٝمؿ اهلل. ،يمام قمٚمؼ ذم يمت٤مسمف  ذا قمغم ُم٤م ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ومٕمدي

ًمِمٞمخ وومٞمام يكم ٟمًقق ٟمص ا .«اًمٕمٚمق»رضمع اإلُم٤مم اًمذ ٌل قمام ذيمره ذم يمت٤مسمف  ٤م:وىم٤مل أيًْم 

  :(1169-114اعمذيمقر ذم ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م ُمـ اًمٙمت٤مب )ص 

عت زىعت ىسبعت إم عت بلضعت اضعئمةعت ممّىعت توهمعت التجسومعت وااوهة عت  عت :و 

ُمـ ىم٤مل ٓ أقمرف ريب ذم اًمًامء »ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل  ىمقل:  -1

، وقمرؿمف ومقق (٥طٍ/ ) َّ ىف يث ىث نث ُّٱإرض، وم٘مد يمٗمر؛ ٕن اهلل ي٘مقل: أم ذم

 .«ؾمٌع ؾماموات

يمذب قمٚم  اإلُم٤مم إقمٔمؿ؛ ٕن راويف ش وقمرؿمف ومقق ؾمٌع ؾماموات»واجلقاب: ىمقًمف 

 قمٜمف أسمقُمٓمٞمع اًمٌٚمخل، ويم٤من يمذاسم٤م وو٤مقم٤م.

وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمِمٞمخ أمحد اًمروم٤مقمل اًمٙمٌػم ُم٤م ٟمّمف: وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ُمـ ىم٤مل ٓ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   542   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًم٘مقل يق ؿ أن ًمٚمحؼ ُمٙم٤مٟم٤م، وُمـ أقمرف اهلل أذم اًمًامء  ق أم ذم إرض وم٘مد يمٗمر؛ ٕن  ذا 

 شمقّ ؿ أن ًمٚمحؼ ُمٙم٤مٟم٤م ومٝمق ُمِمٌف.

أىمقل: وم٤مًمزي٤مدة اعمٙمذوسم٦م قمٚم  اإلُم٤مم ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ومٞمام ٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمروم٤مقمل رمحف اهلل، 

واٟمٔمر إمم ذطمف. ذًمؽ سم٠من  ذا اًم٘مقل يقِ ؿ أن ًمٚمحؼ ُمٙم٤مٟم٤م، و ق شمِمٌٞمف خم٤مًمػ ًمٚمٕم٘مٞمدة 

 اًمّمحٞمح٦م.

وأن اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف ذم »اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ىمقًمف: ٟم٘مؾ اعمجًٛم٦م قمـ اإلُم٤مم  -2

 . «زل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ ؿم٤مءرب ُمـ ظمٚم٘مف يمٞمػ ؿم٤مء، وأن اهلل يٜمؾمامئف ي٘م
واجلقاب:  ذا اًمٙمالم يمذب حمض، و ق ُمدؾمقس قمٚم  اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل، 

 ․وىمد ّسح سمدؾمٝم٤م احل٤مومظ اًمذ ٌل ذم شمرمج٦م اًمٕمِم٤مري

ٟم٘مالً قمـ اًمذ ٌل: أدظمٚمقا قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء ومحدث  «ًم٤ًمن اعمٞمزان»جر ذم وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طم

 هب٤م سمًالُم٦م سم٤مـمـ، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ُمقوقع ذم ومْم٤مئؾ ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء، وُمٜمٝم٤م قم٘مٞمدة ًمٚمِم٤مومٕمل.

ح ش اًمرد قمٚم  اجلٝمٛمٞم٦م»ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم يمت٤مب  -3 و ق يمت٤مب ُمقوقع قمٚمٞمف، وىمد سي

وم٘م٤مل: وٓ يم٤مًمرد قمٚم  ش ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»سمقوٕمف احل٤مومظ اًمذ ٌل ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أمحد ذم 

 اجلٝمٛمٞم٦م اعمقوقع قمٚم  أيب قمٌد اهلل.

ٓسمـ اإلُم٤مم أمحد، ويمت٥م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل، ش اًمًٜم٦م»أىمقل: وُمثؾ ذًمؽ يمت٤مب 

ٓسمـ ظمزيٛم٦م اًمذي ٟمدم قمٚم  شمّمٜمٞمٗمف يمام روی قمٜمف ذًمؽ احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل ذم ش اًمتقطمٞمد»و

٤ًٌم همٚمًٓم٤م ًمٚمدارىمٓمٜمل، ويمت٤مب ش اًمرؤي٦م»ويمت٤مب ش اًمّمٗم٤مت»، ويمت٤مب شإؾمامء واًمّمٗم٤مت» ٟمً

ؿ، ويمت٤مب ش ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ٓسمـ ُمٜمدة، وش اإليامن» ًِّ ش اًمٕمٚمق»ٓسمـ أيب اًمٕمز اعمج

)اهلل ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف ٓ سمذاشمف، ًمٕمٌد اهل٤مدي  ش.ًمٚمذ ٌل صٜمّٗمف ذم أول طمٞم٤مشمف، صمؿ رضمع قمٜمف ذم يمتٌف إظمری

 (116-114اخلرؾم٦م، ص

عت السل عت زذهب عت الصفىتعت انقوح عت يف عت والالزذهبوة عت والسلفوة عت واخللف ف

عت ادتشىهبىت عت 

ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤م ر همػم ُمراد، وإٟمام اعمراد ُم٤م يٚمٞمؼ سم٤مهلل  اًمٞمد، ُمثؾ: اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت، -1

 ذا ُم٤م قمٚمٞمف أيمثر اًمًٚمػ وسمٕمض  ومٜمٗمقض شمٕمٞمٞمٜمف وحتديده إمم اهلل شمٕم٤ممم. ٟمٕمٚمٛمف؛ وٓ شمٕم٤ممم،
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 قيض. ويًٛمك اًمت٠مويؾ اإلمج٤مزم أو اًمتٗم اخلٚمػ،

ي٘مٓمع سم٠من اعمراد  وًمٙمـ ٓ اعمٕمٜمك اًمٔم٤م ر ًمٚمٞمد همػم ُمراد، سمؾ اعمراد ىمدرة اهلل وٟمٕمٛمتف. -2

ويًٛمك اًمت٠مويؾ  وسمٕمض اًمًٚمػ.  ذا ُم٤م قمٚمٞمف أيمثر اخلٚمػ، هب٤م  ذه اًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م.

 اًمتٗمّمٞمكم. 

ٓ يّمح ذم اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت إٓ  ذيـ اعمذ ٌلم؛ ٕن ُم٤م قمدامه٤م إُم٤م شمِمٌٞمف أو شمٕمٓمٞمؾ 

  ق سم٤مـمؾ. و

واشمٗمؼ اًمًٚمػ وأ ؾ اًمت٠مويؾ قمغم أن ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ ُمـ » سمـ مج٤مقم٦م:اىم٤مل اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ 

واظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٞملم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف ُمـ اعمٕم٤مين اعمحتٛمٚم٦م  ،...ذًمؽ سمجالل اًمرب شمٕم٤ممم همػم ُمراد

 (143)إيْم٤مح اًمدًمٞمؾ ذم ىمٓمع طمج٩م أ ؾ اًمتٕمٓمٞمؾ، ص ش.... ومًٙم٧م اًمًٚمػ قمٜمف وأّوًمف اعم١موًمقن

ى طمدي٨م اًمٜمزول قمنمون صح٤مسمٞم٤م، روَ » ينمح طمدي٨م اًمٜمزول: وىم٤مل اسمـ اجلقزي و ق

وىمد ؾمٌؼ اًم٘مقل أٟمف يًتحٞمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ احلريم٦م واًمٜم٘مٚم٦م واًمتٖمػم، ومٞمٌ٘مك اًمٜم٤مس رضمٚملم: 

أطمدمه٤م اعمت٠مول سمٛمٕمٜمك أٟمف ي٘مرب سمرمحتف...، واًمث٤مين اًم٤ًميم٧م قمـ اًمٙمالم ذم ذًمؽ ُمع اقمت٘م٤مد 

 ، ط: اعمٙمت٦ٌم إز ري٦م، ُمٍم( 49اًمتِمٌٞمف، ص ٦مٝم)دومع ؿمٌش. اًمتٜمزيف

 ذا احلدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، » ٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم طمدي٨م اجل٤مري٦م:وىم

وومٞمٝم٤م ُمذ ٤ٌمن شم٘مدم ذيمرمه٤م ُمرات ذم يمت٤مب اإليامن، أطمدمه٤م اإليامن سمف ُمـ همػم ظمقض ذم 

ت اعمخٚمقىم٤مت، واًمث٤مين شم٠مويٚمف ُمٕمٜم٤مه ُمع اقمت٘م٤مد أن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس يمٛمثٚمف رء وشمٜمزهيف قمـ ؾمام

 (5/25)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ش.سمام يٚمٞمؼ سمف

 ذا ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت، وىمد ؾمٌؼ ومٞمٝم٤م » وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُمقوع آظمر:

)ذح ش. اعمذ ٤ٌمن: اًمت٠مويؾ واإلُم٤ًمك قمٜمف ُمع اإليامن هب٤م ُمع اقمت٘م٤مد أن اًمٔم٤م ر ُمٜمٝم٤م همػم ُمراد

 (17/129اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ 

، وومٞمف   ذا احلدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت» وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُمقوع صم٤مًم٨م:

أٟمف ي١مُمـ  :ُمذ ٤ٌمن ُمِمٝمقران ًمٚمٕمٚمامء... أطمدمه٤م و ق ُمذ ٥م مجٝمقر اًمًٚمػ وسمٕمض اعمتٙمٚمٛملم

وٓ يتٙمٚمؿ ذم  ،وأن فم٤م ر ٤م اعمتٕم٤مرف ذم طم٘مٜم٤م همػم ُمراد ،سم٠مهن٤م طمؼ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

يف اهلل شمٕم٤ممم قمـ صٗم٤مت اعمخٚمقق وقمـ آٟمت٘م٤مل واحلريم٤مت وؾم٤مئر ؾمامت شم٠مويٚمٝم٤م ُمع اقمت٘م٤مد شمٜمز

و ق حمٙمل  ٜم٤م قمـ ُم٤مًمؽ  ،اعمتٙمٚمٛملم ومج٤مقم٤مت ُمـ اًمًٚمػ اخلٚمؼ، واًمث٤مين ُمذ ٥م أيمثر
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 (6/36)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ش.أهن٤م شمت٠مول قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ هب٤م :وإوزاقمل

ٚمػ جمٛمققمقن قمغم صمٌقت اًمًٚمػ واخل» ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمقد حمٛمد ظمٓم٤مب اًمًٌٙمل:

صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م، وإٟمام ظمالومٝمؿ ذم شمٗمقيض ُمٕمٜمك 

 (1/34)اًمديـ اخل٤مًمص ش.اعمتِم٤مسمف و ق ُمذ ٥م اًمًٚمػ، وذم سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه و ق ُمذ ٥م اخلٚمػ

سم٤مًمٞمد واشمٗمؼ أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أٟمف ًمٞمس اعمراد » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل:

اجل٤مرطم٦م اًمتل  ل ُمـ صٗم٤مت اعمحدصم٤مت، وأصمٌتقا ُم٤م ضم٤مء ُمـ ذًمؽ وآُمٜمقا سمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وىمػ 

ومل يت٠مول، وُمٜمٝمؿ ُمـ محؾ يمؾ ًمٗمظ ُمٜمٝم٤م قمغم اعمٕمٜمك اًمذي فمٝمر ًمف. و ٙمذا قمٛمٚمقا ذم مجٞمع ُم٤م 

 (1/248) دي اًم٤ًمري  ش.ضم٤مء ُمـ أُمث٤مل ذًمؽ

و ل صم٤مسمت٦م ذم ُمٕمٜم٤م ٤م  .اًمٞمد ًمٞم٧ًم ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت؛ سمؾ ُمـ اعمحٙمامت -3

و ذا ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمٗمٞم٦م  ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتف ذم اخل٤مرج. ٟمٕمؿ ٓ، اًمٔم٤م ر واحل٘مٞم٘مل واًمٕمرذم

 واًمالُمذ ٌٞم٦م. 

واًمقضمف: ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٚمقم، ًمٙمـ يمٞمٗمٞمتف جمٝمقًم٦م، ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمػ وضمف » ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم:

ف اعمخٚمقىم٤مت...، ٟم٘مقل:  ذا اًمقضمف وضمف قمٔمٞمؿ، ٓ يٛمٙمـ أسمدا أن يامصمؾ أوضم، اهلل قمز وضمؾ...

ُمـ قم٘مٞمدشمٜم٤م أن هلل وضمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م، وٟمجٝمؾ يمٞمٗمٞم٦م  ذا اًمقضمف... و ق ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م 

 ( 287-1/283)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ش. اخلؼمي٦م اًمتل ُمًام ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م أسمٕم٤مض وأضمزاء

وقم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م  ذه ُمتٕم٤مرض فم٤م ر ٤م؛ ٕن اًمٞمد ُمٕمٜم٤م ٤م اًمٔم٤م ر واحل٘مٞم٘مل يمٞمٗمٞم٤مت 

وم٢مصم٤ٌمت اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٞمد، وٟمٗمل اجل٤مرطم٦م واًمٙمٞمٗمٞم٦م إصم٤ٌمت  داًم٦م قمغم اجل٤مرطم٦م وقمْمق اجلًؿ.

يمام ي١مظمذ ُمـ  اًمٌمء وٟمٗمٞمف ذم آن واطمد، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يراد سمٙمٞمٗمٞمتٝم٤م ذم اخل٤مرج ُم٘مدار قمٔمٛمٝم٤م،

 .ش...ٟم٘مقل:  ذا اًمقضمف وضمف قمٔمٞمؿ»  ثٞمٛملم:ٟمص اًمِمٞمخ اًمٕم

ض » ىم٤مل اًمِمٞمخ محد اًمًٜم٤من وومقزي اًمٕمٜمجري: وٓ ُي٘م٤مل: ٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم اًمٔم٤م ر وُٟمَٗمقِّ

اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم. ٕن  ذا اًم٘مقل شمٜم٤مىمض سيح أوىمٕم٧ْم ومٞمف اًمٖمٗمٚم٦ُم، إذ ًمٞمس ُمـ 

 شمٕم٤ممم سمف، و ذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل فم٤م ر وٓ طم٘مٞم٘م٦م  ٜم٤م إٓ اجلًؿ، و ذا ٓ يّمح ىمٓمًٕم٤م وصػ اهلل

َض اًمٕمٚمؿ هب٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم  ل ذاهت٤م اعمٕمٜمك اًمذي زقمٛمقا إصم٤ٌمشمف، ٕن ُمٕم٤مين  ذه إًمٗم٤مظ  وُمقِّ

ض اعمٕمٜمل و٧م اًمٙمٞمٗمٞم٦ُم وم٘مد وُمقِّ )أ ؾ ش.يمٞمٗمٞم٤مت، وم٢من ُأصم٧ٌَِم اعمٕمٜمك وم٘مد ُأصمٌِت٧ِم اًمٙمٞمٗمٞم٦م، وإذا وُمقِّ

٤ًٌم ًمٚمًٚمػ اًمٙمرام، ص. وُمثٚمف ذم اًم٘مقل اًمتام145اًمًٜم٦م إؿم٤مقمرة، ص  (211-214. واٟمٔمر: ص63م سم٢مصم٤ٌمت اًمتٗمقيض ُمذ 
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اًمًٚمػ واخلٚمػ، واًمًٚمٗمٞم٦م ًمٞمس ذم  :أي ،احل٤مصؾ أن اظمتالف إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م

وإٟمام  ومٙمٚمٝمؿ يٕمدون  ذه إًمٗم٤مظ ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، اًمٞمد واًمقضمف واًمٕملم وٟمحق ٤م،

ي٘مقل اسمـ ؛ قمْمقا هلل شمٕم٤ممم :أي ،٤مظ ضم٤مرطم٦موم٤مًمًٚمٗمٞم٦م شمث٧ٌم هبذه إًمٗم آظمتالف ذم اجل٤مرطم٦م،

ًمٞمس اخلالف ذم اًمٞمد، إٟمام اخلالف ذم اجل٤مرطم٦م. وًمٞمس اخلالف ذم اًمقضمف، وإٟمام » اجلقزي:

)جم٤مًمس اسمـ ش.اخلالف ذم اًمّمقرة اجلًٛمٞم٦م. وًمٞمس اخلالف ذم اًمٕملم، وإٟمام اخلالف ذم احلدىم٦م

 ٤مؾمؿ ُمٙمداش، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(، حت٘مٞمؼ: سم159اجلقزي ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ص

وىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اًمقارد » ي٘مقل اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ اًمزريمٌم ذم اعمذا ٥م اًمثالصم٦م:

ُمٜمٝم٤م ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م قمغم صمالث ومرق. أطمد ٤م: أٟمف ٓ ُمدظمؾ ًمٚمت٠مويؾ ومٞمٝم٤م سمؾ دمرى قمغم 

زيف شم٠مويال وًمٙمٜم٤م ٟمٛمًؽ قمٜمف ُمع شمٜمهل٤م فم٤م ر ٤م وٓ شم١مول ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م و ؿ اعمِمٌٝم٦م. واًمث٤مين: أن 

اقمت٘م٤مدٟم٤م قمـ اًمِمٌف واًمتٕمٓمٞمؾ وٟم٘مقل ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل، و ق ىمقل اًمًٚمػ. واًمث٤مًم٨م: أهن٤م 

ُم١موًم٦م، وأوًمق ٤م قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف. وإول سم٤مـمؾ، وإظمػمان ُمٜم٘مقٓن قمـ اًمّمح٤مسم٦م... وممـ 

 (2/78ٚمقم اًم٘مرآن )اًمؼم ٤من ذم قمش. ٟم٘مؾ قمٜمف اًمت٠مويؾ قمكم واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس وهمػم ؿ

عت  عت «كامعت تلوقعت بشيىه»عت زلنىعت قوهلم 
ًمٞمس اعمراد ُمٕمٜم٤م ٤م  ُمثال: اًمٞمد، حيٛمٚمف إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م قمغم أن اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٦م،

وم٤معمراد ُمٕمٜم٤م ٤م اًمذي يٚمٞمؼ  واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلًٛمٞم٦م. ٕٟمف يدل قمغم قمْمق اجلًؿ. اًمٔم٤م ر؛

 )يمام يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف(.  سمِم٠من اهلل شمٕم٤ممم

ٝم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م قمغم أن اًمٞمد صم٤مسمت٦م سمٛمٕمٜم٤م ٤م اًمٔم٤م ر واحل٘مٞم٘مل واًمٕمرذم هلل شمٕم٤ممم يمام يٚمٞمؼ وحيٛمٚم

  اًمٚمٝمؿ إٓ أٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ يمٞمٗمٞمتف ذم اخل٤مرج. سمِم٠مٟمف.

عت وجهعت ذكرعت الصفىتعت ادتشىهبىتعت يفعت الكتىبعت والسنة عت 

ومٚمَؿ ذيمرت  ذه اًمّمٗم٤مت  ُم٤مدام أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقق،عت إتراو 

   اًم٘مرآن واحلدي٨م؟ اعمتِم٤مهب٤مت ذم

وإٟمام ظم٤مـم٥م اًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ًم٤ًمن اًمٕمرب،عت ااوواب 

ويم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن سمٗمحقى اًمٙمالم وحمٚمف وؾمٞم٤مىمف وؾم٤ٌمىمف أٟمف ًمٞمس اعمراد  ٤م،وؾمٚمؿ اًمٕمرب أيًْم 

٠مًمقا وًمذا مل شمرد إطم٤مدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؾم اعمٕمٜمك اًمذي  ق ُمـ ًمقازم اجلًؿ.
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 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت اعمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُمثؾ:

قمغم محٚمٝمؿ  وٟمحق ٤م، وٓ أن اعمنميملم أؿمٙمٚمقا سمٜم٤مءً  ،واًم٘مدم ،واًمٕملم، واًم٤ًمق واًمقضمف، ،اًمٞمد

ٜمد ومُٕمٚمِؿ ُمٜمف أن ُم٤م ٟمٕمده ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤مهب٤مت مل يٙمـ ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت قم قمغم اعمٕمٜمك اًمٔم٤م ر.

 ا عمٕمرومتٝمؿ ومحقى اًمٙمالم وُمقىمٕمف وؾمٞم٤مىمف وؾم٤ٌمىمف.ٟمٔمرً  اعمخ٤مـمٌلم إوًملم ًمٚم٘مرآن واحلدي٨م،

ويم٤مٟم٧م قم٘مٞمدة شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم  ومٙم٤مٟمقا يدريمقن اعمٕمٜمك اعمراد هبذه إًمٗم٤مظ اعمتِم٤مهب٦م ذم فم٤م ر ٤م.

  ُمت٠مصٚم٦م ذم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

سم٤ٌمل أطمد إٓ إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر واًمًٗمٝم٤مء أن اهلل مل خيٓمر  ومٛمثال ًمق ىمٚمٜم٤م: اًمٙمٕم٦ٌم سمٞم٧م اهلل،

وم٢مهنؿ هبذا آقمت٘م٤مد سم٠من اهلل ذم اًمًامء أو قمغم اًمٕمرش أو ُمٜمزه ُمـ اعمٙم٤من  شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٕم٦ٌم؛

أو اعمراد سمف همػم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي  ،شمنميٗمٞم٦م ٠من إو٤موم٦م اًمٌٞم٧م إمم اهلل شمٕم٤مممسميدريمقن يمؾ اإلدراك 

  واعمٕمروف ًمٚمٌٞم٧م.

ومٛمـ مل يٕمرف  ،«سمٖمداد سمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م» يٕمٚمؿ ُم٤م سمٖمداد؟: ٤مئؾ ٔظمر ٓىم٤مل ىم ًمق  زثىلعت آخر

ـي أن اؾمؿ رء ذم ىمٌْم٦م اخلٚمٞمٗم٦م. وأُم٤م ُمـ قمرف سمٖمداد وم٘مد قمرف أهن٤م ُمديٜم٦م  «سمٖمداد» سمٖمداد فم

ا أن ُمديٜم٦م سمٖمداد ذم ىمٌْم٦م اخلٚمٞمٗم٦م؛ سمؾ يٕمٚمؿ يمؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمراد سمف خيٓمر سم٤ٌمًمف أسمدً  وٓ قمٔمٞمٛم٦م،

  ديٜم٦م سمٖمداد.اؾمتٞمالء اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ُم

وم٢مٟمف ئمـ أن اعم٠ًمًم٦م رء ًمف  ىم٤مل ىم٤مئؾ ًمرضمؾ قم٤مُمل: صقرة اعم٠ًمًم٦م يمذا. ًمق زثىلعت ثىلث 

وم٢مٟمف يٕمٚمؿ يمؾ اًمٕمٚمؿ  وأُم٤م ُمـ قمٚمؿ اعم٠ًمًم٦م، صقرة ظم٤مص٦م، ومٞمٝم٤م اًمٕملم وإٟمػ واًمٗمؿ وٟمحق ٤م،

  أن اعمراد سمّمقرة اعم٠ًمًم٦م  ق اًمؽمشمٞم٥م اخل٤مص ًمٚمٕمٚمقم.

عت :ابع  وم٤مًمٖمٌل ئمـ أن  ،«ومالن ومققظمؾ اعمجٛمع وضمٚمس ومالن د»ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: عت زثىل

وأُم٤م اًمذيمل وم٢مٟمف يٕمٚمؿ يمؾ اًمٕمٚمؿ أن  أو قمغم ُمٙم٤من ومقق رأؾمف، ،اًم٘م٤مدم ضمٚمس قمغم رأس همػمه

 اعمراد سم٤مًمٗمقىمٞم٦م  ٜم٤م أن اًم٘م٤مدم ضمٚمس ذم ُمٙم٤من أقمغم ُمٜمزًم٦م ُمـ همػمه.
دٟمٞم٤م يٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م إردي٦م قمغم اًمرضمؾ اًم٤ًمذج اًمٖمر اًمٖم٤مومؾ قمـ ُمٙم٤ميد اًمعت زثىلعت خىزس 

و ؾ  خيٓمر سم٤ٌمل أطمد ُمـ اًم٤ًمُمٕملم أن اعمراد اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٌ٘مرة، وٓ .«ومالن سم٘مرة اهلل»

  شمٙمقن هلل سم٘مرة؟

قمغم أن ومحقى اًمٙمالم وؾمٞم٤مىمف وؾم٤ٌمىمف وىمرائـ  و ذه إُمثٚم٦م شمٙمٗمل دًٓم٦م واوح٦مً 

وم٢مذا ومّمؾ اًمٚمٗمظ قمـ ؾمٞم٤مق  أظمرى ىمد شمٍمف اًمٚمٗمظ قمـ ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل إمم ُمٕمٜم٤مه اعمج٤مزي.
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  ٤م.ًمٙمالم وؾم٤ٌمىمف وهمػممه٤م ُمـ اًم٘مرائـ أصٌح ُمتِم٤مهبً ا

اعمٕمتزًم٦م ٦م واخلقارج وي آظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وسمٕمده طملم فمٝمرت اًم٘مدروذم

ٍمومٝم٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م وؾم٤ٌمىمٝم٤م ضمرت ُم٤ٌمطمث٤مت طمقل  ذه إًمٗم٤مظ سم وهمػم ٤م ُمـ اًمٗمرق،

ض سمٔم٤م ر  ذه إًمٗم٤مظ ذم اًم٘مرائـ اعمحتػ هب٤م ومحٚمٝم٤م قمغم اعمٕمٜمك اًمٔم٤م ر ُمٜمٝم٤م. وم٤مؾمتدل اًمٌٕمو

 وأوهل٤م اعمٕمتزًم٦م وهمػم ؿ شم٠موياًل  «اعمجًٛم٦م واعمِمٌٝم٦م» ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ حم٤موًم٦م إلصم٤ٌمت اجلًٛمٞم٦م،

أو أوًمق ٤م شم٠مويال  ،وأُم٤م أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٗمقوقا شمٕمٞملم ُمٕمٜم٤م ٤م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ٤م.ىم٤مـمٕمً 

  ًم٤ٌمـمٚم٦م.ًمّمٞم٤مٟم٦م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ ُمٕمت٘مدات اعمجًٛم٦م واعمِمٌٝم٦م ا حمتٛمال

)اهلل  ومج٤مء شمٕمريػ همػم اعمحًقس ٤م: سم٠من اعمخٚمقق يٖمٚمٌف اعمحًقؾم٤مت،وجي٤مب قمٜمف صم٤مٟمٞمً 

 ين ٱُّٱُمع يمِمػ ؿمٌٝم٦م اعمِم٤مهب٦م ُمع اعمخٚمقق سمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: سم٤معمحًقؾم٤مت، شمٕم٤ممم(شم٤ٌمرك و

  وهمػم ٤م ُمـ أي٤مت. ،وؾمقرة اإلظمالص ،(١١الشِرى/ ) َّمه جه

وٓ ـمقيؾ،  قمرض، ضمق ر، وٓ وٓ ،سمجًؿومٚمق أٟمف ضم٤مء شمٕمريػ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ًمٞمس 

ظم٤مرج ُمٙم٤من، وٓ ذم ضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت اًم٧ًم، وٓ ُمتحرك،  وٓ قمريض، وٓ ذم ُمٙم٤من، وٓ

  ًم٘م٤مل اًمٜم٤مس: إٟمؽ شمدقمقٟم٤م إمم رء ُمٕمدوم. وٓ ؾم٤ميمـ، وٓ يدريمف اًمٕم٘مؾ،

  (.146-91)ص «.إجل٤مم اًمٕمقام قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم» دة ُمـ  ذه اعم٠ًمًم٦م راضمع:ًمالؾمتزا

عت عت والصفىتعت ادتشىهبىت عت ،بنیعت اودروفعت ادقطلةالفرقعت 

اًمّمٗم٤مت » واًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م اًمتل ي٘م٤مل هل٤م ،احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

  يمالمه٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمتِم٤مهب٤مت. وًمٙمـ سمٞمٜمٝمام ومروق يمثػمة: ٤م،أيًْم  «اعمتِم٤مهب٤مت

سمداي٦م ٟمزًم٧م احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم  يٕمرف ُمٕمٜم٤م ٤م اًمٚمٖمقي وٓ اعمرادي، احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ٓ

وُمٕمٜم٤م ٤م اًمٚمٖمقي٦م  واًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م سمٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًم٤ًمُمٞم٦م، (ؾمقرة،29)

  واعمرادي يمالمه٤م أظمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمخٚمقق.

٤م وُمٕمٜم٤م ٤م اعمج٤مزي أيًْم  وأُم٤م اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م ومٛمٕمٜم٤م ٤م احل٘مٞم٘مل واًمٔم٤م ر ُمٕمٚمقم،

ٟمجزم سم٠من  وٓ ا،ومٚمٞمس ُمرادً  اهلل شمٕم٤ممم، يٚمٞمؼ سمِم٠من ُمٕمٚمقم، وسمام أن اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل واًمٔم٤م ر ٓ

أو ٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم  يراد ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اعمج٤مزي٦م، ومٜمٗمقض قمٚمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمرادة إمم  اهلل شمٕم٤ممم،

يمام روي ، قمغم اًمًٞم٤مق واًم٘مرائـ ُمٕمٜمك أو ُمٕم٤مين قمدة ُمـ اعمٕم٤مين اعمرادة قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتامل سمٜم٤مءً 
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 ،واحلًـ اًمٌٍمي ،وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

وجم٤م د ُمٕم٤مٍن جم٤مزي٦م ُمتٕمددة ذم  ،إوزاقمل، وىمت٤مدة، وؾمٗمٞم٤من اًمثقريواإلُم٤مم  واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ،

 يمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م.

عت بلضعت اودكمعت وادصىلحعت إلىزالعت اودروفعت ادقطلة عت 

 هل٤م طمٙماًم آشمٞم٦م:ُيٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤م ٤م؟ وم٤مقمٚمؿ أن  ُم٤م احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م ذم إٟمزال اعمتِم٤مهب٤مت ُم٤مدا ٓ

 سمٞم٤من اًمٗمرق سملم قمٚمؿ اخل٤مًمؼ وقمٚمؿ اعمخٚمقق سم٠من قمٚمؿ اخلٚمؼ ُمتٜم٤مٍه وقمٚمؿ اخل٤مًمؼ ٓ -1

 يٕمٚمؿ اخلٚمؼ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.  وٓ ؾم٤مطمؾ ًمف.

وم٠مجِلَؿ ذم  وم٢مٟمف حي٤مول إقمامًمف ذم يمؾ رء سمال  قادة. اظمت٤ٌمر اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين؛ -2

يمام أن اًمٗمرس دمري ذم اعمٞمدان ٓ  هل٤م،وم٤مؾمتًٚمؿ  يًٕمف اًمقصقل إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م، اعمتِم٤مهب٤مت سم٠مٟمف ٓ

 قمغم اجلٌؾ. 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمقن ضمديد ُمـ اإلقمج٤مز طمٞم٨م يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -3

)ُمًت٘مك ُمـ قمٚمقم وإٟمام قمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم. يٕمٚمؿ  ج٤مء ٤م، يتٙمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ إُملو ٤م،أُمٞمًّ 

 اًم٘مرآن(. 

عت ىت عت أقوالعت أهلعت الللمعت يفعت ايوتلعت ادتشىهب

عت النفس عت -1

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمغم اهلل شمٕم٤ممم، «اًمٜمٗمس» أـمٚمؼ قمدد ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ًمٗمٔم٦م

( ٥٤اْلًعام/ ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱ(٢٨آل عىران/ ) َّجك مق حقٱُّٱ
 َّيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ُّٱ(٤١طٍ/ ) َّ يل ىلٱُّٱ

 (١١٦املائدة/)

 (4634ٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:)صحش.ُمـ اهلل، وًمذًمؽ ُمدح ٟمٗمًف ٓ رء أطم٥م إًمٞمف اعمدُح »

، وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمغم 3475)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، رىمؿ:.شٓ شمًٌقا اًمريح، وم٢مهن٤م ُمـ ٟمٗمس اًمرمحـ»

 ذط اًمِمٞمخلم(.

س اًمرمحـ ُمـ  ٤م إين أضمد ٟمٗمَ »وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ و ق ُمقزم فمٝمره إمم اًمٞمٛمـ: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(3742)ُمًٜمد اًمٌزار، رىمؿ: ش. ٜم٤م



َ قيدةَ الع َ شرحَ   549   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اخل٤مص٦م قمددً  «إؾمامء واًمّمٗم٤مت» ًمٌٞمٝم٘مل ذمؾم٤مق اإلُم٤مم ا

واًمٜمٗمس ذم يمالم اًمٕمرب قمغم »وُمٕمٜمك ىمقل ُمـ ىم٤مل: » صمؿ ىم٤مل: سم٢مـمالق اًمٜمٗمس قمغم اهلل شمٕم٤ممم،

ًي  ، وُمٜمٝم٤م: جمًٛم٦م همػم ُمروطم٦م، شمٕم٤ممم اهلل قمـ  ذيـ طم٦مٌ روي ُمُ  ٛم٦مٌ وضمقه؛ ومٛمٜمٝم٤م: ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م جم

ٜمك إصم٤ٌمت اًمذات يمام شم٘مقل ذم اًمٙمالم:  ذا ٟمٗمس إُمر، شمريد قمٚمقا يمٌػما، وُمٜمٝم٤م: ٟمٗمس سمٛمٕم

 ًً ٤م، ومٕمغم  ذا اعمٕمٜمك ي٘م٤مل ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف: إٟمف طًم وي رَ  ُمُ أو ضمًاًم  ٤م ُمٜمٗمقؾم٦مً إصم٤ٌمت إُمر ٓ أن ًمف ٟمٗم

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ٤م، وىمد ىمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:طًم وي رَ ٟمٗمس، ٓ أن ًمف ٟمٗم٤ًم ُمٜمٗمقؾم٦م أو ضمًام ُمُ 
وٓ قمٚمؿ زم سمام شمًؽمه قمٜمل وشمٖمٞمٌف، وُمثؾ  ذا ىمقل اًمٜمٌل  ،أيمٜمف وأههأي: شمٕمٚمؿ ُم٤م  َّ يي ىي

أي طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ ش. وم٢من ذيمرين ذم ٟمٗمًف ذيمرشمف ذم ٟمٗمز»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام رويٜم٤مه قمٜمف 

أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت ذم شم٠مويؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت . واٟمٔمر: 274)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص .شسمف أطمد وٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف

 . واٟمٔمر:، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت188ص ت اعمحٙمامت واعمتِم٤مهب٤مت، ًمزيـ اًمديـ ُمرقمّل سمـ يقؾمػ اعم٘مدد احلٜمٌكم،وأي٤م
 .، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إز ري٦م سم٤مًم٘م٤م رة(164أؾم٤مس اًمت٘مديس، ًمٚمرازي، ص

 شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اجلًؿ واهلل أن اًمٜمٗمس شمٓمٚمؼ قمغم ذي اًمروح أو اجلًؿ،: اًم٘مقلص٦م ظمالو

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱٱومٙم٤من ُمٕمٜمك اًمٜمٗمس اًمذات. وحيتٛمؾ شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمروح،
 وأول ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وٓ أقمٚمؿ ُم٤م أظمٗمٞمتَف. ف،: أٟم٧م شمٕمٚمؿ ُم٤م أظمٗمٞمتُ َّ يي

ٚم٥م اًمٗمرح وم٢من اًمريح اًمٓمٞم٦ٌم دم سمـ ٓشمًٌقا اًمريح؛  شٓ شمًٌقا اًمريح، وم٢مهن٤م ُمـ ٟمٗمس اًمرمحـ»

إين أضمد ٟمٗمس » وعم٤م أطمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٍم ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٛمـ ىم٤مل: واعمنة،

  ش.اًمرمحـ ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٛمـ
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وأريد هب٤م  ضمف قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم همػمواطمد ُمـ اعمقاوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،ورد إـمالق اًمق

٤م وأريد هب٤م طمٞمٜمً  ص٤مطمٌٝم٤م ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم، أو إقمامل اًمتل اسمتٖمك هب٤م ،واعمٚمؽ ٤م اًمذات،طمٞمٜمً 

٤م، و ٞمٌتف وىمٝمره وضمالل اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمً  ٤م،٤م، واًمٙمرم ُمـ اهلل طمٞمٜمً اًمرو٤م، ورمح٦م اهلل شمٕم٤ممم طمٞمٜمً 

 ٤م ىمٌٚم٦م اهلل شمٕم٤ممم. وأريد سمقضمف اهلل طمٞمٜمً  ٤م،طمٞمٜمً 

 صمالث شم٠مويالت: َّ رن مم ام يل ىل ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:ذم ًمقا أوي وم٠م ؾ اًمٕمٚمؿ 

واحل٤مومظ اسمـ يمثػم وهمػم ؿ واإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل،  ،سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ًمف قمٌد اهللأوي 

ًمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سم٤معمٚمؽ (88)شمٗمًػم اسمـ يمثػم، اًم٘مّمص: .سم٤مًمذات )صحٞمح اًمٌخ٤مري، سم٤مب وأٟمذر قمِمػمشمؽ  .وأوي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   514   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (88)شمٗمًػم اسمـ يمثػم، اًم٘مّمص:..شإٓ ُم٤م ُأِريَد سمف وضمُٝمف»وأوًمف جم٤م د واًمثقري سمـ  .إىمرسملم(

 ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمت٤مًمٞم٦م: ف ؾمٌح٤مٟمفاعمراد سمقضمف اهلل شمٕم٤ممم ُمرو٤مشمُ  ويمذا

 مب زب رب يئ ُّٱ( ٣٩الروم/ ) َّ خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 
 يي ىي ٱُّ( ٥٢اْلًعام/ ) َّمك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ( ٢٢الرعد/) َّنب
 (٩اإلنسان/ ) َّٰر ٰذ

ٞم٤مُم٦م، ي٘مقل: ٓ إًمف إٓ ًمـ يقاذم قمٌد يقم اًم٘م»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وذم طمدي٨م اًمٜمٌل 

  (6423)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.اهلل، يٌتٖمل سمف وضمف اهلل، إٓ طمرم اهلل قمٚمٞمف اًمٜم٤مر

ًمـ ختٚمػ سمٕمدي، ومتٕمٛمؾ قمٛمال شمريد سمف وضمف اهلل، إٓ ازددت سمف رومٕم٦م : »وذم طمدي٨م آظمر

عمحٙمامت واعمتِم٤مهب٤مت، )أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت ذم شم٠مويؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وأي٤مت ا.(6733)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.ودرضم٦م

 ، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت(142ص

و ذه أي٦م ٟمص »: َّ رن مم ام يل ىل ُّٱىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

قمغم أن اعمراد سم٤مًمقضمف اًمذات، ٓ صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت، وٓ قمْمق ُمـ إقمْم٤مء، وم٤مًم٘مقل سم٠مٟمف 

 (287قمغم يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص )شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمريش. صٗم٦م همػم وضمٞمف

وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٜمّم٥م وضمٝمف ًمقضمف قمٌده »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم شم٠مويؾ احلدي٨م: 

)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، ش.إذا ىم٤مم يّمكم، ومال يٍمف وضمٝمف قمٜمف طمتك يٙمقن اًمٕمٌد  ق يٍمف

سف، وإٟمام ذًمؽ ذم  ًمٞمس ذم صٗم٤مت ذات اهلل قمز وضمؾ إىم٤ٌمل وٓ إقمراض وٓ»  :(3434رىمؿ:

صٗم٤مت ومٕمٚمف، ويم٠من اًمرمح٦م اًمتل ًمٚمقضمف شمٕمٚمؼ هب٤م شمٕمٚمؼ اًمّمٗم٦م سمٛم٘متْم٤م ٤م، شم٠مشمٞمف ُمـ ىمٌؾ وضمف 

اعمّمكم، ومٕمؼم قمـ إىم٤ٌمل شمٚمؽ اًمرمح٦م وسومٝم٤م سم٢مىم٤ٌمل اًمقضمف وسومف ًمتٕمٚمؼ اًمقضمف اًمذي  ق 

ٞمف وؿم٤مئع ذم يمالم اًمٜم٤مس: إُمػم ُم٘مٌؾ قمغم ومالن، و ؿ يريدون سمف إىم٤ٌمًمف قمٚم ...صٗم٦م هب٤م

و ؿ يريدون سمف شمرك إطم٤ًمٟمف إًمٞمف، وسف إٟمٕم٤مُمف قمٜمف، واهلل  ،سم٤مإلطم٤ًمن، وُمٕمرض قمـ ومالن

 (294)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص ش.أقمٚمؿ

طمج٤مسمف اًمٜمقر ًمق يمِمٗمف ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مت »َوىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم شم٠مويؾ احلدي٨م:

ضمالل  «وضمٝمف ؾمٌح٤مت»اعمراد سمـ : (293)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: ش.وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف

ًمٞمس ومٞمف إصم٤ٌمت اًمٜمقر ًمٚمقضمف وإٟمام ومٞمف أٟمف ًمق يمِمػ احلج٤مب اًمذي  » ::ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل اهلل شمٕم٤ممم.

واهلل أقمٚمؿ. وومٞمف قم٤ٌمرة أظمرى و ل أٟمف ًمق  .قمغم أقملم اًمٜم٤مس ومل يثٌتٝمؿ ًمرؤيتف ٓطمؽمىمقا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   511   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يٕمٜمل يمؾ ُم٤م أوضمده ُمـ ،يمِمػ قمٜمٝمؿ احلج٤مب ٕومٜمك ضمالًمف و ٞمٌتف وىمٝمره ُم٤م أدريمف سمٍمه

 (294)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص .شومال هن٤مي٦م ًمٌٍمه ،اًمٕمرش إمم اًمثرى

ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٕملم واهلروي ومجٞمع اًمِم٤مرطملم ًمٚمحدي٨م ُمـ » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي:و

 (3/14)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  .شٟمقره وضمالًمف وهب٤مؤه :: ُمٕمٜمك ؾمٌح٤مت وضمٝمف اًمٚمٖمقيلم واعمحدصملم

ابلقرة/ ) َّمن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱٙمريٛم٦م: اهلل ذم أي٦م اًم اعمراد سمقضمفو

قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام وجم٤م د وىمت٤مدة  هأو قمٚمٛمف. ومني  ،أو رو٤مه ،اهلل ىمٌٚم٦مُ  (١١٥

 (115)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، شمٗمًػم ؾمٛمٕم٤مين، شمٗمًػم سمٖمقي، اًمٌ٘مرة: واحلًـ وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من سم٘مٌٚم٦م اهلل.

شم٠مويؾ اًمقضمف قمـ اًمًٚمػ، وم٘مٚم٧م:  وم٘م٤مل:  ذا ومٞمف» :«جمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم و

وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ. ىمد ىم٤مل جم٤م د  ،َّمن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱًمٕمٚمؽ شمٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يٕمٜمل ىمٌٚم٦م اهلل. وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ،  ذا صحٞمح قمـ جم٤م د واًمِم٤مومٕمل وهمػممه٤م، و ذا  :واًمِم٤مومٕمل

)جمٛمع اًمٗمت٤موى .ش ٤م ذم اًمّمٗم٤مت وم٘مد همٚمططمؼ، وًمٞم٧ًم  ذه أي٦م ُمـ آي٤مت اًمّمٗم٤مت. وُمـ قمدي 

. واٟمٔمر: أؾم٤مس اًمت٘مديس، 142أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت ذم شم٠مويؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وأي٤مت اعمحٙمامت واعمتِم٤مهب٤مت، ص. واٟمٔمر: 3/193

 .(. وومٞمف: اعمراد: رو٤م اهلل وصمقاسمف، أو قمٚمٛمف156(، ص646ًمإلُم٤مم اًمرازي )م:
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قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم قمدد ُمـ أي٤مت:  -إومرادا ومجٕم٤م–ورد إـمالق اًمٕملم 
ِد/ ) َّ  هن من خن ُّٱ(٤٨امطِر/ ) َّجن مم ٱُّٱ(٣٩طٍ/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّ  يث ُّٱ( ٣٧َ
 (١٤امقىر/ ) َّ ىف

وأؿم٤مر  -إن اهلل ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ، إن اهلل ًمٞمس سم٠مقمقر »وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

)صحٞمح اًمٌخ٤مري، ش.وإن اعمًٞمح اًمدضم٤مل أقمقر اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك، يم٠من قمٞمٜمف قمٜم٦ٌم ـم٤مومٞم٦م -سمٞمده إمم قمٞمٜمف 

 (7444رىمؿ:

 مم ٱُّٱوومن ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمٛمرآي ُمٜم٤م. َّ  هن من خن ُّٱ ومن اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف شمٕم٤ممم:
 (297إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص . واٟمٔمر:4/296،  2/447ًمٌٖمقي  )شمٗمًػم اسمـ ٟمرى ُم٤م يٕمٛمؾ سمؽ. َّجن

ػم إمم اًمت٠مويؾ، وذًمؽ  ق أن ٓ سمد ُمـ اعمّم» :«أؾم٤مس اًمت٘مديس»ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم و

٧م ؿمدة اًمٕمٜم٤مي٦م واحلراؾم٦م. واًمقضمف ذم طمًـ  ذا اعمج٤مز أن ُمـ قمٔمٛمحتٛمؾ  ذه إًمٗم٤مظ قمغم 

اًمتل  ل آًم٦م  –يم٤من يمثػم اًمٜمٔمر إًمٞمف، ومجٕمؾ ًمٗمظ اًمٕملم  ،ورهمٌتف ومٞمف ،وُمٞمٚمف إًمٞمف ،قمٜم٤ميتف سمٌمء



َ قيدةَ الع َ شرحَ   512   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ، ط:ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إز ري٦م سم٤مًم٘م٤م رة(158)أؾم٤مس اًمت٘مديس، ًمٚمرازي، صش.يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمدة اًمٕمٜم٤مي٦م –ًمذًمؽ اًمٜمٔمر

مل شمرد صٞمٖم٦م اًمتثٜمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م، وُم٤م يروى قمـ » اًمٙمقصمري:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م و

أيب احلًـ إؿمٕمري ُمـ ذًمؽ ومٛمدؾمقس ذم يمتٌف سم٤مًمٜمٔمر إمم ٟم٘مؾ اًمٙم٤موم٦م قمٜمف، وأُم٤م ُمـ ىم٤مل: ًمف 

)شمٕمٚمٞمؼ اًمٙمقصمري قمغم يمت٤مب إؾمامء ش.قمٞمٜم٤من يٜمٔمر هبام ومٝمق ُمِمٌف ىم٤مئؾ سم٤مجل٤مرطم٦م، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ

 (297ص واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل،

اإلؿم٤مرة إمم قمٞمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح احلدي٨م اعمذيمقر:

إٟمام  ل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قملم اًمدضم٤مل وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ُمثؾ  ذه صمؿ ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقر ًمزي٤مدة 

 (13/394)ومتح اًم٤ٌمري.شومل يًتٓمع دومع ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف ،يمذسمف ذم دقمقى اإلهلٞم٦م

عت الود عت -4

، وإطم٤مدي٨م ،٤م ذم قمدد ُمـ أي٤متومجٕمً  ا وشمثٜمٞم٦مً قمغم اهلل شمٕم٤ممم إومرادً  «اًمٞمد»ورد إـمالق 

 ٤مص٦م:اخلٕمٜم٤مي٦م ، أو اعمِٚمؽ، أو اًمٜمٕمٛم٦م، أو اًمذًمؽ يمٚمف قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مدرةو

 (17/52)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  .شسم٘مقة وىمدرة» َّ مف خف حف ُّٱٱىمقًمف شمٕم٤مممومن اسمـ قم٤ٌمس 

، َّ يل ىل مل خلُّٱٱٱىم٤مل:و. َّمص خص حصُّٱاًمذي ىم٤مل ذم آدم: » ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب:و

، وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: َّمف خف  حف ُّٱوىم٤مل:، َّ خف حف جف ُّٱوىم٤مل:

واًمذي ظمٚمؼ سمف آدم ويٓمقي سمف اًمًٛمقات  ق اًمذي سمف اعمٚمؽ، و ق ي٘مٌض ش ويمٚمت٤م يديف يٛملم»

وذًمؽ  .وذيمر احلدي٨مش. ي٘مٌض اهلل إرض، ويٓمقى اًمًامء سمٞمٛمٞمٜمف»سمف إرض. ذم اًمٌخ٤مري: 

)اًمٕمقاصؿ .شب اهلل اًمٞمد  ُمثال إذ  ل آًم٦م اًمتٍمف قمٜمدٟم٤م، واعمح٤موًم٦ميمٚمف قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مدرة، ورض

 ، ٓسمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ: قمامر ـم٤مًمٌل، ط:ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث، ُمٍم(224ُمـ اًم٘مقاصؿ، ص

 َّىم مم خم حم جم ُّٱإهن٤م ىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًم٘مقة، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:»وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: 
 زث رث يت ىت  ُّٱىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:ذا اًم٘مقة؛ وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمٚمؽ واًم٘مدرة،  :أي (١٧ص/ )
؛ وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م، شم٘مقل اًمٕمرب: يمؿ يد زم قمٜمد (٧٣آل عىران/ ) َّيث ىث نث مث

 حمُّٱ ٝم٤م إًمٞمف؛ وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمّمٚم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:يتُ ؾمدَ ومالن. أي يمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م زم ىمد أَ 
 مف خف حف  جف مغ ُّٱمم٤م قمٛمٚمٜم٤م ٟمحـ، وىم٤مل ضمؾ وقمال: :أي(٧١يس/ ) َّ ىم مم خم
 (342)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص.شأي: اًمذي ًمف قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح (٢٣٧رة/ ابلق) َّحق

 :ُمٕمٜم٤مه: (٧٥ص/ ) َّمص خص حص مس خس حس جس مخ    ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: :ىم٤مل اسمـ اجلقزيو



َ قيدةَ الع َ شرحَ   513   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وؿمٌف اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمقوع آظمر ظمٚمؼ قمٞمًك سمٖمػم أب  ظمٚمؼ آدم سمٕمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م ُمٜمف سمٖمػم أب.

 مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱوم٘م٤مل:، سمخٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم
ٙمقصمري، ط:اعمٙمت٦ٌم إز ري٦م، ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد زا د اًم15)دومع ؿمٌٝم٦م اًمتِمٌٞمف، ٓسمـ اجلقزي، ص.(٥٩آل عىران/ ) َّهت

 .(8/275حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ . وُمثٚمف ذم دُمِمؼ

وأُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف إن  يّمح محؾ اًمٞمديـ قمغم صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم. : ٓأيًْم٤م ىم٤مل اسمـ اجلقزيو

مل يُٕمْد ُمـ ومرٍق سملم ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم وظمٚمؼ همػمه  اًم٘مدرة، َّمص خص حصٱُّٱ:أراد سم٘مقًمف

وم٤مجلقاب قمٜمف أن اهلل شمٕم٤ممم  وم٢من اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م ظمٚم٘م٧م سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم. ُمـ اعمخٚمقىم٤مت.

، َّ ىم مم خم حم جم يل ُّٱوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:٤م إمم اًمٞمد. ٟم٥ًم ظمٚمؼ اًمًامء واحلٞمقان أيًْم 

)دومع  .«سم٘مقة :أي َّ مف خف حف ُّٱٕم٤ممم:ومل يدل قمغم متٞمٞمز إٟمٕم٤مم قمغم سم٘مٞم٦م احلٞمقان. وىم٤مل شم

 ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد زا د اًمٙمقصمري، ط:اعمٙمت٦ٌم إز ري٦م، دُمِمؼ(15ؿمٌٝم٦م اًمتِمٌٞمف، ٓسمـ اجلقزي، ص

وإذا صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ : شاًمتٜمزيف ذم إسمٓم٤مل طمج٩م اًمتِمٌٞمف»ذيمر سمدر اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م ذم و

ًمؽميمٞم٥م وضم٥م محؾ اًمٚمٗمظ اًمٕم٘مكم شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اجلقارح عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتجزئ اعم١مدي إمم ا

قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف شمٕم٤ممم ُمـ اعمٕم٤مين اعمًتٕمٛمٚم٦م سملم أ ؾ اًمٚم٤ًمن، و ل اًمٜمٕمٛم٦م، واًم٘مدرة، 

 واإلطم٤ًمن.

ًمٗمالن قمغم ومالن أي٤مد يٕمجز »وش. ًمٗمالن قمٜمدي يد ٓ أـمٞمؼ ؿمٙمر ٤م»أُم٤م اًمٜمٕمٛم٦م ومٙم٘مقهلؿ: 

ز. واؾمتٕمامًمف أنش. قمـ ؿمٙمر ٤م ٤ًٌم  واعمراد ٟمٕمؿ وإطم٤ًمن، وُيريدون اًمتَّجقُّ اًمٞمد آًم٦م اإلقمٓم٤مء هم٤مًم

 وم٠مـمٚم٘م٧م قمغم اًمٜمٕمٛم٦م سم٢مـمالق اًم٥ًٌم قمغم اعم٥ًٌم. 

ومالن »وش. اُمري سمٞمدك»وي٘م٤مل: ش.  ذه اًمٌٚمدة ذم يد اًمًٚمٓم٤من»وأُم٤م اًم٘مدرة ومٙم٘مقهلؿ: 

. واعمراد ذم ذًمؽ يمٚمف َّحق مف خف حف  جف مغ ٱُّٱوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:ش. سمٞمده إُمر واًمٜمٝمل

يد ذم  ٚمد، وإُمر واًمٜمٝمل، وقم٘مدة اًمٜمٙم٤مح طم٘مٞم٘م٦مً واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٍمف؛ إذ ًمٞمس اًمٌ ،اًم٘مدرة

اًمًٚمٓم٤من، واًمقزم اًمتل  ل قمٗمق، ومتٕملم أن اعمراد ىمدرشمف وشمٍمومف. وىمد شمًتٕمٛمؾ اًمٞمد ُمثٚمف 

  يم ىم مم خم ٱُّٱو. (٥٧اْلعراف/ ) َّمع جع مظ ٱُّٱًمٚمت٠ميمٞمد ذم اًمت٘مدم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
. وُمثٚمف ذم أؾم٤مس 386طمج٩م اًمتِمٌٞمف، ص)اًمتٜمزيف ذم إسمٓم٤مل . وٓ يد ًمٚمرمح٦م واًمٜمجقى. (١٢املجادمة/ ) َّجن

 (4/145اًمٙمِم٤مف . وشمٗمًػم 167-162اًمت٘مديس، ًمٚمرازي، ص

 ،أُم٤م إـمالق اًمٞمديـ هلل شمٕم٤ممم ومٛمت٠مول قمغم اًم٘مدرة» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ:و

ٕن أومٕم٤مًمٜم٤م شم٘مع سم٤مًمٞمديـ ومخقـمٌٜم٤م سمام ٟمٗمٝمٛمف ًمٞمٙمقن أووح وأويمد ذم  ،ويمٜمك قمـ ذًمؽ سم٤مًمٞمديـ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   514   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٕٟم٤م ٟمتٜم٤مول سم٤مًمٞمٛملم ُم٤م ٟمٙمرُمف وسم٤مًمِمامل ُم٤م  ،اًمٞمٛملم واًمِمامل طمتك يتؿ اعمث٤ملاًمٜمٗمقس، وذيمر 

دوٟمف، وٕن اًمٞمٛملم ذم طم٘مٜم٤م ي٘مقى عم٤م ٓ ي٘مقى ًمف اًمِمامل، وُمٕمٚمقم أن اًمًاموات أقمٔمؿ ُمـ 

إرض وم٠مو٤مومٝم٤م إمم اًمٞمٛملم وإرولم إمم اًمِمامل ًمٞمٔمٝمر اًمت٘مري٥م ذم آؾمتٕم٤مرة، وإن يم٤من اهلل 

)ذح اًمٜمقوي قمغم  ش.يقصػ سم٠من ؿمٞمئ٤م أظمػ قمٚمٞمف ُمـ رء وٓ أصم٘مؾ ُمـ رءؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ 

 (17/132صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ: 

،عت واضعىىزل الومنی،عت والكف،عت والقبضةعت -5
٦م، أو ُم٤م رمحاًمو ٦مٜمٕمٛماعمراد سم٤مًمٞمٛملم واًمٙمػ واًم٘مٌْم٦م: اًم٘مدرة واعمٚمؽ، واعمراد سم٤مٕٟم٤مُمؾ: اًم

 يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم.

صمؿ أول أي٤مت  ٤مت وإطم٤مدي٨م ذم اًمٞمٛملم واًمٙمػ،ا ُمـ أيقمددً ذيمر اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل 

وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمٚمؽ  ...واًمٙمػ قم٤ٌمرة قمـ اًمٞمد،  ،اًمٞمٛملم يراد سمف اًمٞمد» وىم٤مل: وإطم٤مدي٨م،

واًم٘مدرة ي٘م٤مل: ُم٤م ومالن إٓ ذم ىمٌْمتل. يٕمٜمل: ُم٤م ومالن إٓ ذم ىمدريت. واًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: إؿمٞم٤مء 

شمٙمقن سمٛمٕمٜمك إومٜم٤مء اًمٌمء وإذ ٤مسمف، ي٘م٤مل: ومالن  ، وىمدذم ىمٌْم٦م اهلل. يريدون ذم ُمٚمٙمف وىمدرشمف

 مغ جغ مع جع﴿ىمٌْمف اهلل سمٛمٕمٜمك أٟمف أومٜم٤مه وأذ ٌف ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وم٘مقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه:
،  حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سمف: وإرض مجٞمٕم٤م ذا ٦ٌم وم٤مٟمٞم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٘مدرشمف قمغم إومٜم٤مئٝم٤م﴾جف

راد سمف اًمٗمٜم٤مء ، ًمٞمس يريد سمف ـمٞم٤م سمٕمالج واٟمتّم٤مب، وإٟمام اعم﴾مف خف  حف﴿وىمقًمف:

واًمذ ٤مب. ي٘م٤مل: ىمد اٟمٓمقى قمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م ومٞمف، وضم٤مءٟم٤م همػمه، واٟمٓمقى قمٜم٤م د ر سمٛمٕمٜمك اعمِ 

 يث ىثُّٱ حيتٛمؾ أن يٙمقن إظم٤ٌمًرا قمـ اعمٚمؽ واًم٘مدرة، يم٘مقًمف: ﴾مف﴿واًمذ ٤مب، وىمقًمف: 
سم٤مًم٘مقة  :أي ﴾مث زث رث﴿وىمقًمف: ...يريد سمف اعمٚمؽ،  (٢٨الروم/ ) َّ  يف ىف

ىمقشمف. وىم٤مل اسمـ قمروم٦م: أي ٕظمذٟم٤م سمٞمٛمٞمٜمف، ومٛمٕمٜم٤مه واًم٘مدرة، أي: أظمذٟم٤م ىمدرشمف و

 (313-312)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص.شاًمتٍمف

ىم٤مًمقا: واًمٞمٛملم اعمذيمقر ذم إظم٤ٌمر اًمتل ذيمرٟم٤م ٤م حمٛمقل ذم » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:

سمٕمْمٝم٤م قمغم اًم٘مقة واًم٘مدرة، و ق ُم٤م ذم إظم٤ٌمر اًمتل وردت قمغم وومؼ أي٦م، وذم سمٕمْمٝم٤م قمغم 

 قمرف اًمٜم٤مس أن أيامهنؿ شمٙمقن ُمرصدة عم٤م قمز ُمـ إُمقر، وؿمامئٚمٝمؿ عم٤م طمًـ اًم٘مٌقل، ٕن ذم

ذم يمػ »وأُم٤م ىمقًمف:  ..، أي سم٤معمحؾ اجلٚمٞمؾ.«ومالن قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٞمٛملم» ٤من ُمٜمٝم٤م، واًمٕمرب شم٘مقل: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   515   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ذح . وُمثٚمف ذم 314-313)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، صش.ومٛمٕمٜم٤مه قمٜمد أ ؾ اًمٜمٔمر: ذم ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمفش. اًمرمحـ

 (12/212اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 

 جغ مع جع ﴿أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: » قم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مٌْم٦م:ىم٤مل سمدر اًمديـ سمـ مج٤مو
ومٛمٕمٜم٤مه أن ىمقشمف وىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م وقمغم إذ ٤مهب٤م يم٘مقة أطمديمؿ وىمدرشمف ومتٙمٜمف قمغم ُم٤م  ﴾، جف مغ

، َّ خل حل  جل مك ٱُّٱ:ذم ىمٌْمتف، وًمذًمؽ أقم٘مٌف سم٤مًمتٜمزيف قمـ شمق ؿ اجل٤مرطم٦م سم٘مقًمف

ي٘م٤مل: اًمٌٚمدة ذم ىمٌْم٦م اًمًٚمٓم٤من، واعم٤مل ذم ىمٌْم٦م  ومٛمٕمٜم٤مه: أن إرض ذم شمٍمومف وُمٚمٙمف، يمام

 اًم٘م٤م رة( ،، ط: دار اًمٌّم٤مئر395-394)اًمتٜمزيف ذم إسمٓم٤مل طمج٩م اًمتِمٌٞمف، صش. ومالن

ومؽمسمق ذم يمػ اًمرمحـ طمتك شمٙمقن أقمٔمؿ ُمـ » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم شم٠مويؾ طمدي٨م:و

 ( 174أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص)ش. ق يمٜم٤مي٦م قمـ زي٤مدة آ تامم سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ، وىمقة اًمٕمٜم٤مي٦م سمف» :شاجلٌؾ

ف سملم يمتِٗمل طمتك وضمدت سمرد » ىم٤مل زيـ اًمديـ احلٜمٌكم ذم شم٠مويؾ طمدي٨م: ومرأيتف ووع يمٗمي

 : وم٠مُم٤م اًمٙمػ وم٘مٞمؾ  ق سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة يم٘مقًمف»: شأٟم٤مُمٚمف سملم صمديل

 قن قمٚمٞمؽ وم٢من إُمقر
 

۞سمٙمػ اإلًمف ُم٘م٤مدرهي٤م
 واًمرمح٦م. ،واعمٜم٦م ،ًمٜمٕمٛم٦ميريد ذم ىمدرشمِف شم٘مديُر ٤م وشمدسمػُم ٤م. وىمٞمؾ: اعمراد سم٤مًمٙمػ ا 

ه وومقائدِ إمم ىمٚمٌف ُمـ ًمُ  ؾوم٤معمراد سمف ُم٤م وَص ش سملم يمتٗمل»وأُم٤م ىمقًمف:  ه، ٕن اًم٘مٚم٥م ٓمٗمف وسمِرِّ

يراد سمف يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: ش سملم يَمٜمَٗمل»سملم اًمٙمتٗملم، و ق حمؾ إٟمقار واًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف. ورواي٦م 

ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: أوم٤مدين اًمرب ُمـ  أٟم٤م ذم يمٜمػ ومالن وومٜم٤مئف، أراد سمذًمؽ أٟمف ذم فمؾ ٟمٕمٛمتف ورمحتف،

 رمحتف وإٟمٕم٤مُمف سمٛمٚمٙمف وىمدرشمف طمتك قمٚمٛم٧م ُم٤م أقمٚمٛمف.

حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك سَمْرُد ٟمٕمٛمف، وم٢من شم٠مويؾ إٟم٤مُمؾ قمغم ش ومقضمدت سمرد أٟم٤مُمٚمف»وىمقًمف 

ُمٕمٜمك اإلصٌع قمغم ُم٤م شم٘مدم، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك طمتك وضمدت آصم٤مر إطم٤ًمٟمف وٟمٕمٛمتف ورمحتف ذم 

)أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، ش.ُم٤م سملم اًمًامء وإرض سمرمح٦م اهلل وومْمؾ ٟمٕمٛمتفصدري ومتجغم زم قمٜمد ذًمؽ قمٚمؿ 

 (165ص

عت اضعصىبع عت -6

إن ىمٚمقب سمٜمل آدم يمٚمٝم٤م سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرمحـ، يم٘مٚم٥م واطمد، يٍمومف طمٞم٨م »

 (2657)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.يِم٤مء

ضم٤مء طمؼم ُمـ إطم٤ٌمر إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إٟم٤م ٟمجد: أن »



َ قيدةَ الع َ شرحَ   516   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اهلل جيٕمؾ اًمًٛمقات قمغم إصٌع، وإرولم قمغم إصٌع، واًمِمجر قمغم إصٌع، واعم٤مء واًمثرى 

قمغم إصٌع، وؾم٤مئر اخلالئؼ قمغم إصٌع، ومٞم٘مقل أٟم٤م اعمٚمؽ، ومْمحؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 (4811)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:. احلدي٨م.«طمتك سمدت ٟمقاضمذه شمّمديً٘م٤م ًم٘مقل احلؼم

 . «إؾمامء واًمّمٗم٤مت»ؾم٤مىمٝم٤م اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم  وردت رواي٤مت قمدة سمذيمر إص٤مسمع،
إص٤مسمع: مجع أصٌع، و ل اجل٤مرطم٦م. وذًمؽ » ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم شم٠مويؾ احلدي٨م إول:

يم٢مـمالق  ،ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، شمٕم٤ممم اهلل قمز وضمؾ قمـ ذًمؽ وشم٘مدس. وإـمالىمٝم٤م قمٚمٞمف جم٤مز

٦م قمـ هقم٦م شم٘مٚم٥م ؾ واًمٙمٜم٤مياًمٞمد، واًمٞمٛملم، واًمٕملم، واًمًٛمع، و ق ضم٤مر جمرى اًمتٛمثٞم

. وآىمتّم٤مد ذم آقمت٘م٤مد 21/318. وشم٤مج اًمٕمروس 8/193. واٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب 3/9)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ش.اًم٘مٚمقب

 ، ط: دار اعمٜمٝم٤مج(123ًمٚمٖمزازم، ص

ُمثؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف ىمدرشمف اًم٘مديٛم٦م سم٠مووح ُم٤م » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:و

)إؾمامء . شصٌٕمٞمفأيٙمقن أىمدر قمغم رء ُمٜمف قمغم ُم٤م سملم  يٕم٘مٚمقن ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، ٕن اعمرء ٓ

 (321واًمّمٗم٤مت، ص

صٌع ىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة قمغم اًمٌمء وؾمٝمقًم٦م شم٘مٚمٞمٌف يمام وىم٤مل اًم٘مرـمٌل وهمػمه: وإ

وأرومٕمف  ،صٌٕملأ٤م عمـ اؾمتث٘مٚمف: أٟم٤م أمحٚمف قمغم ي٘مقل ُمـ اؾمتًٝمؾ ؿمٞمئ٤م واؾمتخٗمف خم٤مـمًٌ 

د سمف اإلؾمتٔمٝم٤مر ذم اًم٘مدرة قمغم اًمٌمء، ومٚمام يم٤مٟم٧م صٌٕمل، وأُمًٙمف سمخٜمٍمي. ومٝمذا مم٤م يرا٠مسم

اًمًاموات وإرض أقمٔمؿ اعمقضمقدات ويم٤من إُم٤ًميمٝم٤م إمم اهلل يم٤مًمٌمء احل٘مػم اًمذي ٟمجٕمٚمف سملم 

 ،ذًمؽ قمغم ىمقشمف اًم٘م٤م رة وقمٔمٛمتف اًم٤ٌم رة دلي  ،وٟمتٍمف ومٞمف يمٞمػ ؿمئٜم٤م ،وهنزه سم٠ميديٜم٤م ،أص٤مسمٕمٜم٤م

 (6/672اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ . واٟمٔمر: 161أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، ص)ش. ٓ إًمف إٓ  ق ؾمٌح٤مٟمف

عت السىاد عت عت -7

، وإؾمٜم٤مده 15891)ُمًٜمد أمحد، رىمؿ:ش.ؾم٤مقمُد اهللِ أؿمدُّ ُمـ ؾم٤مقمدك، وُُمقؾَمك اهلل أطمدُّ ُمـ ُُمقؾم٤مك»

 .صحٞمح(

إذا صح  ذا » ىم٤مل: .اًم٘مدرةُ  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم شم٠مويؾ  ذا احلدي٨م: اعمراد سم٤مًم٤ًمقمدِ 

 َّىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ:قمغم يمامل اًم٘مدرة. وٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم احلدي٨م ومٛمحٛمقل
 (175)أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص .(٥٨اذلاريات/ )

ُمٕمٜم٤مه: أُمره أٟمٗمذ ُمـ أُمرك، وىمدرشمف أشمؿ ُمـ ىمدرشمؽ، يم٘مقهلؿ: » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:و



َ قيدةَ الع َ شرحَ   517   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، يٕمٜمل سمف رأيف وشمدسمػمه وىمدرشمف، وم٢مٟمام قمؼم قمٜمف سم٤مًم٤ًمقمد «مجٕم٧م  ذا اعم٤مل سم٘مقة ؾم٤مقمدي»

يٕمٜمل ىمٓمٕمف أهع ش . وُمقؾم٤مه أطمد ُمـ ُمقؾم٤مك»ٕٟمف حمؾ اًم٘مقة، يقوح ذًمؽ ىمقًمف:  ،ًمٚمتٛمثٞمؾ

 (164أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، ص. وُمثٚمف ذم 322)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص .«ُمـ ىمٓمٕمؽ

عت الذ:اع عت -8

ٌي همٚمظ اًمٙم٤مومر اصمٜم٤من وأرسمٕمقن ذراقمً » )صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، ش.٤مر، ورضؾمف ُمثؾ أطمد٤م سمذراع اجل

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(7486ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م، رىمؿ: ،ذيمر وصػ همٚمظ اًمٙم٤مومر ذم اًمٜم٤مر

)دومع ش. ٟمخٚم٦م ضم٤ٌمرة :ىم٤مل أسمق قمٛمر اًمزا د: اجل٤ٌمر  ٤م ٜم٤م اًمٓمقيؾ، ي٘م٤مل» ىم٤مل اسمـ اجلقزي:

 (43اًمتِمٌٞمف، ص ٦مؿمٌٝم

إن هلذا احلدي٨م خمرضم٤م طمًٜم٤ًم، إن يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  » ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم:و

أي:  َّ  جخ مح جح مج ُّٱىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: أراده و ق أن يٙمقن اجل٤ٌمر  ٝمٜم٤م اعمٚمؽ،

. « ق يمذا ويمذا ذراقم٤م سمذراع اعمٚمؽ»سمٛمٚمؽ ُمًٚمط، واجل٤ٌمسمرة: اعمٚمقك. و ذا يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس: 
)شم٠مويؾ ش.٤م ُمـ ُمٚمقك اًمٕمجؿ، يم٤من شم٤مم اًمذراع، ومٜم٥ًم إًمٞمفيريدون: سم٤مًمذراع إيمؼم. وأطمًٌف ُمٚمٙمً 

 (312خمتٚمػ احلدي٨م، ص

يٕمرف سمذراع  ، يذرع سمف٤م ـمقياًل تٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ذراقمً وحي » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:و

)إؾمامء  ش.اجل٤ٌمر، قمغم ُمٕمٜمك اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٝمقيؾ، ٓ أن ًمف ذراقم٤م يمذراع إيدي اعمخٚمقىم٦م

 (322واًمّمٗم٤مت، ص

عت اودقو عت -9

ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ، ومٚمام ومرغ ُمٜمف ىم٤مُم٧م اًمرطمؿ، وم٠مظمذت سمح٘مق اًمرمحـ، وم٘م٤مل ًمف: ُمف، »

 (4834رىمؿ: )صحٞمح اًمٌخ٤مري،ش. ؽ ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٦مىم٤مًم٧م:  ذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سم

ـِ ـ اًمري ُمِ  ٦مً ٜمَ جْ ؿَم  ؿَ طمِ ؾ اًمري ٕمَ عم٤م ضَم » ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم شم٠مويؾ احل٘مق:و اؾمتٕم٤مر هل٤م  مح

ًِ آؾمتٛم٤ًمك سمف، يمام يَ  سمٜمًٞمٌف. واحل٘مق ومٞمف جم٤مز ومتثٞمؾ. وُمٜمف  ًٞم٥ُم سم٘مريٌف، واًمٜمي  ؽ اًم٘مري٥ُم ًتٛم

 (1/417)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش.اقمتّمٛم٧مإذا اؾمتجرت سمف و «قمذت سمح٘مق ومالن»ىمقهلؿ: 

اًمِمجر  و ل ذم إصؾ قمروُق  ،جيقز ذم اًمِملم اًمْمؿ واًمٙمن واًمٗمتح «ؿمجٜم٦م»

 .ؿمتؼ اؾمٛمٝم٤م ُمـ  ذا آؾمؿ اًمذي  ق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤مممأي: ا «ُمـ اًمرمحـ»اعمِمتٌٙم٦م. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   518   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
٤م ُمـ رمح٦م اهلل ٕمً ٜم٘مٓمِ ومٛمـ ىمٓمٕمٝم٤م يم٤من ُمُ  ،أن اًمرطمؿ أصمر ُمـ آصم٤مر رمحتف شمٕم٤ممم ُمِمتٌٙم٦م هب٤م :واعمٕمٜمك

 .قمز وضمؾ وُمـ وصٚمٝم٤م وصٚمتف رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم

إصؾ ذم احل٘مق ُمٕم٘مد اإلزار، وعم٤م يم٤من ُمـ  » ىم٤مل زيـ اًمديـ احلٜمٌكم ذم شم٠مويؾ احل٘مق:و

ج٤مر سمف، ومه٤م ضم٤مٟم٤ٌمه إيٛمـ وإين، أؾمتٕمػم ؿم٠من اعمًتجػم أن يًتٛمًؽ سمح٘مقي اعمًتَ 

اؾمتجرت سمف  :، أي«قمذت سمح٘مق ومالن»اًمٕمرب: إظمذ سم٤محل٘مق ذم اًمٚمٞم٤مذ سم٤مًمٌمء. شم٘مقل 

 (346سم٤مب ُم٤م روي ذم اًمرطمؿ، ص، إؾمامء واًمّمٗم٤مت. وُمثٚمف ذم 184)أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، صش.واقمتّمٛم٧م

عت ااونب عت -14

 ﴾:حن جن مم خم حم جمىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:﴿ 
 (56، اًمزُمر:)روح اعمٕم٤مين .قمغم ُم٤م وٞمٕم٧م ُمـ صمقاب اهلل

)إؾمامء . شُم٤م وٞمٕم٧م ُمـ أُمر اهلل» طمٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل واًم٘مرـمٌل قمـ جم٤م د ذم شم٠مويٚمف:و

 (56، اًمزُمر:24/234شمٗمًػم اًمٓمؼمي  .339واًمّمٗم٤مت، ص

 (24/235)شمٗمًػماًمٓمؼمي  .«وٞمع ـم٤مقم٦م اهلل» ف:وىم٤مل ىمت٤مدة ذم شم٠مويٚم

، وىمٞمؾ: ذم ىم٤مل جم٤م د: ذم أُمر اهلل، وىم٤مل احلًـ: ذم ـم٤مقم٦م اهلل» وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٛمٕم٤مين:

ذم »ذيمر اهلل، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: قمغم ُم٤م ومرـم٧م ذم اجل٤مٟم٥م اًمذي ي١مدي إمم رى اهلل شمٕم٤ممم، وىمٞمؾ: 

 (4/477)شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين ش.أي: ذم ىمرب اهلل وضمقاره، طمٙم٤مه اًمٜم٘م٤مش وهمػمهش ضمٜم٥م اهلل

، واًم٥ًٌم ذم طمًـ  ذا اعمج٤مز أن اعمراد  ٜم٤م ُمـ اجلٜم٥م اًمقطمُل » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي:و

ٕٟمف سمف يّمػم ذًمؽ اًمٌمء جم٤مٟم٤ٌم ًمٖمػمه. ومٛمـ أشمك سمٕمٛمؾ قمغم  ؛ضمٜم٤ٌم كًمٌمء إٟمام يًٛمضمٜم٥م  ا

ؾمٌٞمؾ آظمالص ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مد ضم٤مٟم٥م ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ همػم اهلل، ومٞمّمح أن ي٘م٤مل: إٟمف 

)أؾم٤مس اًمت٘مديس، ش.أشمك سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ذم ضمٜم٥م اهلل. و ذه آؾمتٕم٤مرة ُمٕمرووم٦م ُمٕمت٤مدة ذم اًمٕمرف

 (181ص

وسم٤مجلٛمٚم٦م ٓ يٛمٙمـ إسم٘م٤مء » صمؿ ىم٤مل: ًمقد شم٠مويالت ُمتٕمددة ًمٚمجٜم٥م،أ ؾم٤مق اًمٕمالُم٦مو

اًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘متف ًمتٜمزُّ ف قمز وضمؾ ُمـ اجلٜم٥م سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل. ومل أىمػ قمغم قَمدِّ أطمٍد ُمـ 

اًمًٚمػ إي٤مه ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٛمٕمٞم٦م،... وقمغم ومرض اًمٕمد يمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م ؿمٝمػم، ويمٚمٝمؿ جمٛمٕمقن 

 (56)روح اعمٕم٤مين، اًمزُمر:ش.ثٚمف رء و ق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػمقمغم اًمتٜمزيف، وؾمٌح٤من ُمـ ًمٞمس يمٛم
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ـُ يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ رسمف قمز وضمؾ، طمتك يْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف، ومٞم٘مرره سمذٟمقسمف، » ُيدَٟمك اعم١مُم

ومٞم٘مقل:  ؾ شمٕمرف؟ ومٞم٘مقل: أي رب أقمرف، ىم٤مل: وم٢مين ىمد ؾمؽمهت٤م قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م، وإين 

 (2768. وصحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:4685حٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:)صش.أهمٗمر ٤م ًمؽ اًمٞمقم، ومٞمٕمٓمك صحٞمٗم٦م طمًٜم٤مشمف

. وُمثٚمف ذم 78)ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، ص.شىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: يمٜمٗمف: يٕمٜمل ؾمؽمه» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري:

 دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ٓسمـ قمالن، سم٤مب اًمرضم٤مء(

)ومتح .شيًؽمه ومال يٗمْمحف :أي ،ومٞمْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف سمٗمتح أوًمف» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:و

 (1/181اًم٤ٌمري 

)إؾمامء .شيريد سمف قمٓمٗمف ورأومتف ورقم٤ميتفش ومٞمْمع قمٚمٞمف يمٜمٗمف»وىمقًمف: »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:

 (61واًمّمٗم٤مت، ص

جل عت -12 عت القدمعت والرِّ

يٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر وشم٘مقل:  ؾ ُمـ ُمزيد، طمتك يْمع ىمدُمف، »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (4848)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.ىمط ىمط :ومت٘مقل

ش. ىمط ىمط :طمتك يْمع اًمرب ضمؾ وقمال ىمدُمف ومٞمٝم٤م ومت٘مقل»وذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن: 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم(268)رىمؿ:

ش. ومال متتٚمئ طمتك يْمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم رضمٚمف، شم٘مقل: ىمط ىمط ىمط»وذم صحٞمح ُمًٚمؿ: 

 (35)رىمؿ:

ُمٕمٜم٤مه قم٤ٌمرة قمٛمـ شم٠مظمر دظمقًمف ذم اًمٜم٤مر ُمـ أ ٚمٝم٤م، و ؿ مج٤مقم٤مت » ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:

 حت جت هب مب خب حب ٱُّٱ:ن أ ؾ اًمٜم٤مر يٚم٘مقن ومٞمٝم٤م ومقضم٤ًم ومقضم٤ًم، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممٕ ،يمثػمة
وم٤مخلرٟم٦م شمٜمٔمر أوًمئؽ اعمت٠مظمريـ إذ ىمد قمٚمٛمق ؿ سم٠مؾمامئٝمؿ وأوص٤مومٝمؿ، وم٢مذا ، َّ هت مت خت

اؾمتقرم يمؾ واطمد ُم٤م أُمر سمف وُم٤م يٜمتٔمره ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد ىم٤مًم٧م اخلزٟم٦م: ىمط ىمط، أي طمًٌٜم٤م 

ٜمئذ شمٜمزوي ضمٝمٜمؿ قمغم ُم٤م ُمـ ومٞمٝم٤م وشمٜمٓمٌؼ، إذ مل يٌؼ أطمد يٜمتٔمر، طمًٌٜم٤م، ايمتٗمٞمٜم٤م ايمتٗمٞمٜم٤م، وطمٞم

، ط: دار اعمٜمٝم٤مج، 949)اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة، صش.ضمؾ واًم٘مدمومٕمؼم قمـ ذًمؽ اجلٛمع اعمٜمتٔمر سم٤مًمرِّ 

 اًمري٤مض(

يمؾ ىم٤مدم قمٚمٞمٝم٤م يًٛمك ىمدًُم٤م، وم٤مًم٘مدم مجع ىم٤مدم، وُمـ يرويف سمٚمٗمظ » ىم٤مل اسمـ اجلقزي:و

، ومٞمٙمقن اعمراد يدظمٚمٝم٤م مج٤مقم٦م يِمٌٝمقن ذم يمثرهتؿ اجلراد  ضمؾ ُمـ ضمرادف ي٘م٤مل: رِ ضمؾ وم٢مٟماًمرِّ 
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 .(42)دومع ؿمٌف اًمتِمٌٞمف، ص ومٞمنقمقن اًمتٝم٤موم٧م ومٞمٝم٤م.

ذيمر اًم٘مدم  ٝمٜم٤م حيتٛمؾ أن  ف ىم٤مل:طمٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب أٟمو

قمدد أ ؾ اًمٜم٤مر. ويمؾ رء  يٙمقن اعمراد سمف: ُمـ ىمدُمٝمؿ اهلل ًمٚمٜم٤مر ُمـ أ ٚمٝم٤م، ومٞم٘مع هبؿ اؾمتٞمٗم٤مء

ضمؾ قمغم ٟمحق ُمـ  ذا،  :ىم٤ملو. ..ىمدُمتف ومٝمق ىمدم،  واًمٕمرب شمًٛمل ... ىمد شم٠مول سمٕمْمٝمؿ اًمرِّ

 (334)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، صش.مج٤مقم٦م اجلراد ِرضمال

وذًمؽ أن يقم  ، ذا اخلؼم ُمـ إظم٤ٌمر اًمتل أـمٚم٘م٧م سمتٛمثٞمؾ اعمج٤مورة» ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:و

اهلل قمٚمٞمٝم٤م ومال شمزال شمًتزيد طمتك يْمع  إُمٙمٜم٦م اًمتل قمَماًم٘مٞم٤مُم٦م يٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر ُمـ إُمؿ و

ىمط ىمط، شمريد طمًٌل  :ومت٘مقل ،٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر وإُمٙمٜم٦م ذم اًمٜم٤مر ومتٛمتغمءٕمً اًمرب ضمؾ وقمال ُمقِو 

 مي خيٱُّٱ طمًٌل، ٕن اًمٕمرب شمٓمٚمؼ ذم ًمٖمتٝم٤م اؾمؿ اًم٘مدم قمغم اعمقوع، ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال:
٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط: ُم١مؾم٦ًم ، حت1/542ٞمح اسمـ طم٤ٌمن )صحش.يريد ُمقوع صدق َّٰذ يي ىي

 اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت(

ؾم٤مق اإلُم٤مم اًمرازي  ذه إطم٤مدي٨م صمؿ ذيمر ؾمت٦م وضمقه ذم قمدم محٚمٝم٤م قمغم اعمٕمٜمك و

 اًم٤ًمدس: إن ٟمص اًم٘مرآن يدل قمغم أن ضمٝمٜمؿ متتٚمئ ُمـ اعمٙمٚمٗملم. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:» اًمٔم٤م ر.

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ وىم٤مل:، (٨٥ص/ ) َّ حن جن  يم ىم مم خم حمٱُّٱ
 (186)أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص ش. (١٣ة/ السجد) َّ ُّ

عت السىق عت -13

 (٤٢امقنه/ ) َّ هن من مل مك لك هش مش هس مس ٱُّٱ

 رب  يئ ٱُّ: قمـ ؿمدة. ﴾هش مش هس مس﴿» ىم٤مل جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي:
: آظِمُر ؿمدِة اًمدٟمٞم٤م سم٠موِل ؿِمّدِة أظمرة. يذيمرون اًم٤ًمق إذا أرادوا ؿمدة إُمر واإلظم٤ٌمر َّزب

 )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ومّمؾ اًمًلم(ش.قمـ  قًمف

 مش هس مس﴿ ىم٤مل جم٤م د وإسمرا ٞمؿ اًمٜمخٕمل وقمٙمرُم٦م وهمػم ؿ ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:و
 (325)يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص: .اؿمتداد إُمر :﴾هش

إن اهلل يٙمِمػ قمـ ىمدرشمف اًمتل شمٔمٝمر »ُمٕمٜمك ىمقل اسمـ قم٤ٌمس: » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:و

يـ يمؾ ُمٜمٝمام طمًـ، وزاد: إذا ، وأؾمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل إصمر اعمذيمقر قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمًٜمدشهب٤م اًمِمدة

ظمٗمل قمٚمٞمٙمؿ رء ُمـ اًم٘مرآن وم٠مشمٌٕمقه ُمـ اًمِمٕمر وذيمر اًمرضمز اعمِم٤مر إًمٞمف )و ق ىمقًمف: وىم٤مُم٧ِم 
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احلرُب سمٜم٤م قمغم ؾم٤مِق(. وأٟمِمد اخلٓم٤ميب ذم إـمالق اًم٤ًمق قمغم إُمر اًمِمديد ذم ؾَمٜم٦ٍَم ىمد يمِمٗم٧ْم 

)ومتح .شيد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مقمـ ؾم٤مىِمٝم٤م. وأؾمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ وضمف آظمر صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ير

 (13/428اًم٤ٌمري 

اعمراد سم٤مًم٤ًمق: ؿمدة أطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م. ي٘م٤مل: ىم٤مُم٧م » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم شم٠مويؾ اًم٤ًمق:و

أي: قمـ ؿمدة اًم٘مٞم٤مُم٦م، وقمـ  ﴾هش مش هس ﴿ احلرب قمغم ؾم٤مىمٝم٤م، أي: ؿمدهت٤م. وم٘مقًمف:

)أؾم٤مس ش. شمٕم٤مممٕهن٤م ؿمدة ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ،أ قاهل٤م وأٟمقاع قمذاهب٤م، وأو٤مومف إمم ٟمٗمًف

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إز ري٦م سم٤مًم٘م٤م رة(183اًمت٘مديس، ًمٚمرازي، ص

ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: وأصؾ  ذا أن اًمرضمؾ إذا وىمع ذم أُمر قمٔمٞمؿ حيت٤مج إمم ُمٕم٤مٟم٤مة اجلّد ومٞمف و

ؿمٛمر قمـ ؾم٤مىمف وم٤مؾمتٕمػمت اًم٤ًمق ذم ُمقوع اًمِمدة، و ذا ىمقل اًمٗمراء وأيب قمٌٞمدة وصمٕمٚم٥م 

 (17، ص، ٓسمـ اجلقزياًمتِمٌٞمف ٦م)دومع ؿمٌٝم ش.ٜمٝم٤م: يزيٚمٝم٤مواًمٚمٖمقيلم...، وُمٕمٜمك يٙمِمػ قم

إٟمام ضم٤مء ذيمر اًمٙمِمػ قمـ » ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ذم ذح أي٦م واحلدي٨م: ىم٤مل اإلُم٤مم أسمقو

اًم٤ًمق قمغم ُمٕمٜمك اًمِمدة، ومٞمحتٛمؾ واهلل أقمٚمؿ أن يٙمقن ُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف يؼمز ُمـ أُمر اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ذًمؽ أ ؾ اًمٞم٘ملم واإلظمالص، ومٞم١مذن هلؿ  وؿمدهت٤م ُم٤م شمرشمٗمع ُمٕمف ؾمقاشمر آُمتح٤من، ومٞمٛمٞمز قمٜمد

 .شذم اًمًجقد، ويٜمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ أ ؾ اًمٜمٗم٤مق ومتٕمقد فمٝمقر ؿ ـمٌ٘م٤م ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمًجقد

 (9/344حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ . وُمثٚمف ذم 326)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص

 (19-18اًمتِمٌٞمف، ص ٦م)دومع ؿمٌٝم .يّمح اقمت٤ٌمر اًم٤ًمق صٗم٦م هلل شمٕم٤ممم ٓ ىم٤مل اسمـ اجلقزي:و

عت ىنعت وادجيو اإلاوعت -14

 (٢١١ابلقرة/ ) َّلك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ

 (٢٢امفجر/ ) َّخم حم جم هل مل ُّٱ

أيب احلًـ إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف  إلشمٞم٤من واعمجلء ومٕمغم ىمقلِ أُم٤م ا » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:

احلريم٦م ٞمف إشمٞم٤مًٟم٤م وجمٞمًئ٤م، ٓ سم٠من يتحرك أو يٜمت٘مؾ، وم٢من ًٛمِّ  يُ اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٕماًل  ث اهلل شمٕم٤ممم يقمَ دِ حُي 

واًمًٙمقن وآؾمت٘مرار ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، واهلل شمٕم٤ممم أطمد صٛمد ًمٞمس يمٛمثٚمف رء. و ذا 

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱيم٘مقًمف قمز وضمؾ:
ومل يرد سمف إشمٞم٤مًٟم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜم٘مٚم٦م، إٟمام أراد إطمداث اًمٗمٕمؾ اًمذي  (٢٦انلدل/ ) َّ  جم هل مل

)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، . شؽ اًمٗمٕمؾ إشمٞم٤مًٟم٤مسمف ظمرب سمٜمٞم٤مهنؿ وظمر قمٚمٞمٝمؿ اًمً٘مػ ُمـ ومقىمٝمؿ، ومًٛمك ذًم

 (414ص
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أُمره وسم٠مؾمف، وضمٕمؾ ذًمؽ  :أي َّ خف حف جف مغ ٱُّٱىم٤مًمقا:» ىم٤مل زيـ اًمديـ احلٜمٌكم:و

. أو اعمراد إٓ أن ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل سم٠مُمره وسم٠مؾمف، ومحذف ..ًمتٝمقيؾ،جمٞمًئ٤م ًمف شمٕم٤ممم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمخٞمؿ وا

غ ذم اًمققمٞمد ٟٓم٘م٤ًمم ظمقاـمر ؿ وذ ٤مب اعم٠ميت سمف ًمدًٓم٦م احل٤مل قمٚمٞمف إهي٤مًُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ٕٟمف أسمٚم

 (198-197)أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، صش.ومٙمر ؿ ذم يمؾ وضمف

 ىمقًمف:» :«اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب»  ـ( ذم775:مىم٤مل أسمقطمٗمص قمٛمر سمـ قمكم احلٜمٌكم )و

طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٞمٝمقد، واعمٕمٜمك: ٱَّ حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ

م، وذًمؽ ٕهنؿ ومٕمٚمقا ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمف أهنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ديٜمؽ طمتك ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم فمٚمؾ ُمـ اًمٖمام

. وإذا يم٤من  ذا طمٙم٤مي٦ًم َّ  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱاًمّمالة واًمًالُم ُمثؾ ذًمؽ، وم٘م٤مًمقا:

زون قمغم  ٌِّٝم٦ًم، ويم٤مٟمقا جيقِّ قمـ اًمٞمٝمقد، مل يٛمتٜمع إضمراء أي٦م قمغم فم٤م ر ٤م؛ ٕن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ُمِم

 عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم قمغم اًمٓمُّقر ذم اهلل شمٕم٤ممم اعمجلء واًمذي ٤مب، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إٟميف شمٕم٤ممم دمغمي 

فمٚمؾ ُمـ اًمٖمامم، وـمٚمٌقا ُمثؾ ذًمؽ ذم زُمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وقمغم  ذا ومٞمٙمقن 

اًمٙمالم طمٙم٤مي٦ًم قمـ ُمٕمت٘مد اًمٞمٝمقد اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتِمٌٞمف، ومال حيت٤مج طمٞمٜمئٍذ إمم شم٠مويٍؾ، وٓ إمم محؾ 

هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل اًمٜمٕمامين )اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب، ٕيب طمٗمص  ش.اًمٚمٗمظ قمغم اعمج٤مز

 ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(3/487

، 8/422)شمٗمًػم اًمٌٖمقي .أُمره وىمْم٤مُءه :﴾هل مل﴿ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي ذم شم٠مويؾ ىمقًمف:و

 (22اًمٗمجر:

 ضم٤مء صمقاب رسمؽ. :﴾هل مل﴿طمٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم شم٠مويؾ ىمقًمف:و

 (14/327ي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )اًمٌدا ش.و ذا إؾمٜم٤مد ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف ٘مل:صمؿ ىم٤مل اًمٌٞمٝم

متثٞمؾ ًمٔمٝمقر آي٤مت اىمتداره وشمٌٞملم آصم٤مر ىمٝمره  ﴾هل مل﴿» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل:و

وؾمٚمٓم٤مٟمف، وم٢من واطمًدا ُمـ اعمٚمقك إذا طمي سمٜمٗمًف فمٝمر سمحْمقره ُمـ آصم٤مر اهلٞم٦ٌم ُم٤م ٓ ئمٝمر 

 (4/273شمٗمًػم اًمٜمًٗمل )ش. سمحْمقر قم٤ًميمره وظمقاصف، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس: أُمره وىمْم٤مؤه

عت اهلرولة عت -15

أٟم٤م قمٜمد فمـ قمٌدي يب، وأٟم٤م »ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ: »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ُمٕمف طملم يذيمرين، إن ذيمرين ذم ٟمٗمًف، ذيمرشمف ذم ٟمٗمز، وإن ذيمرين ذم ُمإل، ذيمرشمف ذم ُمإل  ؿ 

ذراقم٤م، شم٘مرسم٧م ُمٜمف سم٤مقم٤م،  ٤م، وإن شم٘مرب إزمي ظمػم ُمٜمٝمؿ، وإن شم٘مرب ُمٜمل ؿمؼما، شم٘مرسم٧م إًمٞمف ذراقمً 
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 (2675رىمؿ: )صحٞمح ُمًٚمؿ،ش.وإن أشم٤مين يٛمٌم أشمٞمتف  روًم٦م

 ذا احلدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت »ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح  ذا احلدي٨م:

 ،سمٓم٤مقمتل شم٘مرسم٧م إًمٞمف سمرمحتل، واًمتقومٞمؼ ويًتحٞمؾ إرادة فم٤م ره، وُمٕمٜم٤مه ُمـ شم٘مرب إزمي 

ص٧ٌٌم قمٚمٞمف  :أي ،ف  روًم٦مً وأهع ذم ـم٤مقمتل أشمٞمتُ  وإن زاد زدت، وم٢من أشم٤مين يٛمٌم ،واإلقم٤مٟم٦م

اًمرمح٦م وؾمٌ٘متف هب٤م ومل أطمقضمف إمم اعمٌم اًمٙمثػم ذم اًمقصقل إمم اعم٘مّمقد، واعمراد أن ضمزاءه 

. وُمثٚمف ذم ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م ًمٚمٕمراىمل 17/3)ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  ش.يٙمقن شمْمٕمٞمٗمف قمغم طم٥ًم شم٘مرسمف

 ؽمُمذي، أسمقاب اًمدقمقات. وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب ذيمر اهلل قمز وضمؾ واًمت٘مرب إًمٞمف(. وىمقت اعمٖمتذي قمغم ضم٤مُمع اًم8/235

ومت٘مرب اًمٕمٌد سم٤مإلطم٤ًمن، وشم٘مرب احلؼ سم٤مُٓمتٜم٤من، يريد أٟمف اًمذي » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:و

أدٟم٤مه، وشم٘مرب اًمٕمٌد إًمٞمف سم٤مًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م، وشم٘مرب اًم٤ٌمري إًمٞمف سم٤مًمرمح٦م واعمٖمٗمرة، وشم٘مرب اًمٕمٌد 

و ٙمذا  ...،وشم٘مرسمف إًمٞمف سم٤مًمٌنم ،وشم٘مرسمف إًمٞمف سم٤مًمٜمقال، وشم٘مرب اًمٕمٌد إًمٞمف سم٤مًمن إًمٞمف سم٤مًم١ًمال،

اًم٘مقل ذم اهلروًم٦م، إٟمام خيؼم قمـ هقم٦م اًم٘مٌقل وطم٘مٞم٘م٦م اإلىم٤ٌمل ودرضم٦م اًمقصقل، واًمقصػ 

 (424-423)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص.شاعمخٚمقق ُمٍموف قمغم ُم٤م  ق سمف ٓئؼاًمذي يرضمع إمم 

عت النزول عت -16

يٜمزل رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م »غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل رؾمقل اهلل ص

طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر ي٘مقل: ُمـ يدقمقين، وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف ُمـ ي٠ًمًمٜمل وم٠مقمٓمٞمف، ُمـ 

 (1145ٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:)صحش. يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف

ًٜمد اعمقـم٠م )ُم.شيتٜمزل أُمره ذم يمؾ ؾمحر» ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ذم شم٠مويؾ احلدي٨م:

 (245ًمٚمجق ري، ط: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت. ُمِمٙمؾ احلدي٨م ٕيب سمٙمر إصٗمٝم٤مين، ص

يٜمزل أُمره ورمحتف وًمٓمٗمف وُمٖمٗمرشمف، أو اعمراد شمٜمزل  :اعمراد» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر:

 (3/34ي )ومتح اًم٤ٌمرش.اعمالئٙمتف سم٠مُمر ُمٜمف

ٜم٤مه اإلىم٤ٌمل قمغم اًمداقمل وُمٕم» صمؿ ىم٤مل: ،ؾم٤مق اعمال قمكم اًم٘م٤مري يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجرو

سم٤مإلضم٤مسم٦م واًمٚمٓمػ واًمرمح٦م وىمٌقل اعمٕمذرة، يمام  ق قم٤مدة اًمٙمرُم٤مء، ٓؾمٞمام اعمٚمقك إذا ٟمزًمقا 

)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ. وُمثٚمف ذم ومٞمض اًم٘مدير ش.سم٘مرب حمت٤مضملم ُمٚمٝمقوملم ُمًتْمٕمٗملم

 (2/316ًمٚمٛمٜم٤موي 

إٟمام  ق ظمؼم قمـ ىمدرشمف ورأومتف سمٕم٤ٌمده، » ٤ميب:طمٙمك اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اخلٓمو

وقمٓمٗمف قمٚمٞمٝمؿ واؾمتج٤مسمتف دقم٤مئٝمؿ وُمٖمٗمرشمف هلؿ، يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، ٓ يتقضمف قمغم صٗم٤مشمف يمٞمٗمٞم٦م، 
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)إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل ش.َّحي جي  يه مهىه جه ين ُّٱوٓ قمغم أومٕم٤مًمف يمٛمٞم٦م، ؾمٌح٤مٟمف 

 ، ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي، ضمدة(2/378

اًمٜمزول واًمّمٕمقد، واحلريم٦م واًمًٙمقن  :«همري٥م احلدي٨م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم»ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم و

ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، واهلل يتٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ويت٘مدس. واعمراد سمف ٟمزول اًمرمح٦م وإًمٓم٤مف 

اإلهلٞم٦م، وىمرهب٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمد، وختّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ واًمثٚم٨م إظمػم ُمٜمف؛ ٕٟمف وىم٧م اًمتٝمجد، وهمٗمٚم٦م 

اًمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م، واًمرهم٦ٌم إمم اهلل  اًمٜم٤مس قمٛمـ يتٕمرض ًمٜمٗمح٤مت رمح٦م اهلل. وقمٜمد ذًمؽ شمٙمقن

 (5/42)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ش.واومرة، وذًمؽ ُمٔمٜم٦م اًم٘مٌقل واإلضم٤مسم٦م

عت الرضىعت واليضب عت عت -17

اؿمتد همْم٥م اهلل قمغم ىمقم ومٕمٚمقا سمٜمٌٞمف، يِمػم إمم رسم٤مقمٞمتف، اؿمتد همْم٥م اهلل قمغم رضمؾ »

 (4473)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:ش.ي٘متٚمف رؾمقل اهلل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 و٤م سم٢مرادة اًمٜمٕمٛم٦م، واًمٖمْم٥َم سم٢مرادة اًمٕمذاب.اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري اًمرِّ ومن 

وأمجٕمقا قمغم أٟمف قمز وضمؾ يرى قمـ اًمٓم٤مئٕملم ًمف، وأن رو٤مه قمٜمٝمؿ إرادشمف ًمٜمٕمٞمٛمٝمؿ، وأٟمف »

رؾم٤مًم٦م إمم )ش.حي٥م اًمتقاسملم ويًخط قمغم اًمٙم٤مومريـ ويٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وأن همْمٌف إرادشمف ًمٕمذاهبؿ

 ط: قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة( ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ ُمـ إصقل، اإلمج٤مع اًمت٤مؾمع، سم٤مب ذيمر، 134أ ؾ اًمثٖمر، ص

ٟمص اإلُم٤مم إؿمٕمري اخل٤مص  «اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع» سمف:ؾم٤مق اسمـ اًم٘مٓم٤من وم  يمت٤م

، 1/44ٕمض اًمّمٗم٤مت (، ذيمر أطمٙم٤مم سم628)اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع ، ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من )م: سم٤مإلمج٤مع.

 ، ط: اًمٗم٤مروق احلديثٞم٦م، اًم٘م٤م رة(94و 93رىمؿ إمج٤مع:

اًمرو٤م واًمًخط قمٜمد سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، ومه٤م » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:

قمٜمد أيب احلًـ يرضمٕم٤من إمم اإلرادة، وم٤مًمرو٤م: إرادشمف إيمرام اعم١مُمٜملم وإصم٤مسمتٝمؿ قمغم اًمت٠مسمٞمد، 

قمغم اًمت٠مسمٞمد، وإرادشمف شمٕمذي٥م وم٤ًمق اعمًٚمٛملم إمم ُم٤م واًمًخط إرادشمف شمٕمذي٥م اًمٙمٗم٤مر وقم٘مقسمتٝمؿ 

 سم٤مب ىمقل اهلل: ريض اهلل قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف()إؾمامء واًمّمٗم٤مت، .شؿم٤مء

عت  عت الضحكعت -18

ويمالمه٤م  ،وحؽ اهلل ُمـ رضمٚملم ىمتؾ أطمدمه٤م ص٤مطمٌف»ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (4666)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، رىمؿ:ش.ذم اجلٜم٦م
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 ذا اخلؼم مم٤م ٟم٘مقل ذم يمتٌٜم٤م سم٠من اًمٕمرب شمْمٞمػ » ذا احلدي٨م:ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم شم٠مويؾ  

اًمٗمٕمؾ إمم أُمر يمام شمْمٞمٗمف إمم اًمٗم٤مقمؾ، ويمذًمؽ شمْمٞمػ اًمٌمء اًمذي  ق ُمـ طمريم٤مت 

اعمخٚمقىملم إمم اًم٤ٌمرئ ضمؾ وقمال، يمام شمْمٞمػ ذًمؽ اًمٌمء إًمٞمٝمؿ ؾمقاء، وم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

، ؾ اعمًٚمؿَ ٝمؿ ُمـ اًمٙم٤مومر اًم٘م٤مشمِ ٌَ جي وقمَ  فُمالئٙمتَ  ؽ اهللُحي يريد َو  شؽ ُمـ رضمٚملموحِ »وؾمٚمؿ: 

صمؿ شمًديد اهلل ًمٚمٙم٤مومر و دايتف إي٤مه إمم اإلؾمالم وشمٗمْمٚمف قمٚمٞمف سم٤مًمِمٝم٤مدة سمٕمد ذًمؽ طمتك يدظمال 

 ٥م اًمْمحُؽ ًِ ر، ومٜمُ دي  وىمَ ٝمؿ ُمـ ُمقضمقد ُم٤م ىم٣َم ٙمُ حِّ َْم ف ويُ ُمالئٙمتَ  ٥م اهللُجِّ ٕمَ ٤م، ومٞمُ اجلٜم٦م مجٞمٕمً 

)صحٞمح  .ش ؾمٌٞمؾ إُمر واإلرادة، وهلذا ٟمٔم٤مئر يمثػمةاًمذي يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م إمم اهلل ضمؾ وقمال قمغم

 (6/44ومتح اًم٤ٌمري . وُمثٚمف ذم 14/521اسمـ طم٤ٌمن 

٥م قمٜمد جَ اًمٕمَ  حمؾي  ؾُّ سمف هلذا اًمّمٜمٞمع اًمذي حَيِ رَض  إٟمام  ق ُمثٌؾ » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:و

 اًمٌنم، وم٢مذا رأوه أوحٙمٝمؿ، وُمٕمٜم٤مه ذم صٗم٦م اهلل قمز وضمؾ اإلظم٤ٌمر قمـ اًمرى سمٗمٕمؾ أطمدمه٤م،

ش. واًم٘مٌقل ًممظمر وجم٤مزاهتام قمغم صٜمٞمٕمٝمام اجلٜم٦م، ُمع اظمتالف أطمقاهلام وشم٤ٌميـ ُم٘م٤مصدمه٤م

 (432)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص 

قمددا ُمـ اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمْمحؽ،  «إؾمامء واًمّمٗم٤مت» ؾم٤مق اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم

أصح٤مسمٜم٤م وم٠مُم٤م اعمت٘مدُمقن ُمـ » وذيمر شم٠مويالت اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب وهمػمه، صمؿ ىم٤مل ذم هن٤مي٦م اًم٤ٌمب:

وم٢مهنؿ ومٝمٛمقا ُمـ  ذه إطم٤مدي٨م ُم٤م وىمع اًمؽمهمٞم٥م ومٞمف ُمـ  ذه إقمامل، وُم٤م وىمع اخلؼم قمٜمف ُمـ 

ومْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ومل يِمتٖمٚمقا سمتٗمًػم اًمْمحؽ ُمع اقمت٘م٤مد ؿ أن اهلل ًمٞمس سمذي ضمقارح 

ر اًمٗمؿ، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ؿمٌف اعمخٚمقىملم قمٚمقا ٖمْ إؾمٜم٤من وومَ  نْمِ وخم٤مرج، وأٟمف ٓ جيقز وصٗمف سمٙمِ 

 (438-437)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص .شيمٌػما

  عت التلجبعت -19

وحؽ اهلل » ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمرى أيب ـمٚمح٦م وزوضمف اًمٖمري٥م:

 (3798)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:.شاًمٚمٞمٚم٦م، أو قمج٥م ُمـ ومٕمٚمٙمام

، واعمراد هبام  ٟم٦ًٌم اًمْمحؽ واًمتٕمج٥م إمم اهلل جم٤مزي٦م» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمٗمًػمه:

 (433إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص. وُمثٚمف ذم 7/124)ومتح اًم٤ٌمري ش.رو٤م سمّمٜمٞمٕمٝماماًم

عت الفر  عت -24

قمغم  إذا اؾمتٞم٘مظاهلل أومرح سمتقسم٦م قمٌده ُمـ أطمديمؿ، »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   526   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (6349. صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ:2747)صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:ش.سمٕمػمه، وىمد أوٚمف سم٠مرض ومالة

ُمٕمٜم٤مه: أرى سم٤مًمتقسم٦م وأىمٌؾ ش. هلل أومرح»سمق ؾمٚمٞمامن: ىمقًمف: ىم٤مل أ» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:

هل٤م. واًمٗمرح اًمذي يتٕم٤مرومف اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٕمقت سمٜمل آدم همػم ضم٤مئز قمغم اهلل قمز وضمؾ، إٟمام ُمٕمٜم٤مه 

)إؾمامء .شأي: راوقن، واهلل أقمٚمؿ (٥٣املؤوٌِن/ ) َّ مس  خس حس جس مخ ٱُّٱاًمرى، يم٘مقًمف:

 (444واًمّمٗم٤مت، ص

أي أرى، واًمرو٤م ُمـ ش هلل أومرح»وُمٕمٜمك ىمقًمف: » وع آظمر:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمقو

)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، .شصٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ٕن اًمرى  ق اًم٘مٌقل ًمٚمٌمء واعمدح ًمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف

(441ص

واًمت٠مويؾ  ق أن ُمـ يرى سم٤مًمٌمء يٗمرح سمف، ومٞمًٛمك اًمرو٤م » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي:و

 (194)أؾم٤مس اًمت٘مديس، صش.سم٤مًمٗمرح

عت اودوىو عت -21

 (٥٣اْلخزاب/ ) َّمخ جخ مح  جح مج ٱُّٱ
 (٢٦ابلقرة/ ) َّنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّ

)ؾمٜمـ ش.إن اهلل طمٞمل يمريؿ يًتحٞمل إذا رومع اًمرضمؾ إًمٞمف يديف أن يردمه٤م صٗمرا ظم٤مئٌتلم»

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح(1488. ؾمٜمـ أيب داود، رىمؿ:3556اًمؽمُمذي، رىمؿ: 

احلٞم٤مء شمٖمػم واٟمٙم٤ًمر يٕمؽمي إن » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم ذح ُمٕمٜمك احلٞم٤مء وشم٠مويٚمف:

اإلٟم٤ًمن ذم ظمقف ُم٤م يٕم٤مشم٥م ويذم سمف...، واًم٘م٤مٟمقن اًمٙمكم ذم أُمث٤مل  ذه اًمّمٗم٤مت أن يمؾ صٗم٦م 

شمث٧ٌم ًمٚمٕمٌد مم٤م خيتص سم٤مٕضم٤ًمم، إذا وصػ اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ، ومٝمق حمٛمقل قمغم هن٤مي٦م 

دأ وهن٤مي٦م، إهمراض، ٓ قمغم سمداي٦م إقمراض. ُمث٤مًمف: أن احلٞم٤مء طم٤مًم٦م حتّمؾ ًمإلٟم٤ًمن، وهل٤م ُمٌ

أُم٤م اًمٌداي٦م ومٞمٝم٤م ومٝمق اًمتٖمػم اجلًامين اًمذي يٚمحؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمقف أن يٜم٥ًم إمم اًم٘مٌٞمح. وأُم٤م 

اًمٜمٝم٤مي٦م ومٝمل أن يؽمك اإلٟم٤ًمن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ. وم٢مذا ورد احلٞم٤مء ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ومٚمٞمس اعمراد ُمٜمف 

 ق ُمٜمتٝم٤مه ذًمؽ اًمٚمحقق اًمذي  ق ُمٌدأ احلٞم٤مء وشم٘مدُمتف، سمؾ اعمراد:  ق شمرك اًمٗمٕمؾ اًمذي 

وهم٤ميتف. ويمذًمؽ اًمٖمْم٥م ًمف ُمٌدأ و ق همٚمٞم٤من دم اًم٘مٚم٥م وؿمٝمقة آٟمت٘م٤مم، وًمف هم٤مي٦م و ق 

إيّم٤مل اًمٕم٘م٤مب إمم اعمٖمْمقب قمٚمٞمف، وم٢مذا وصٗمٜم٤م اهلل سم٤مًمٖمْم٥م، ومٚمٞمس اعمراد  ق ذًمؽ اعمٌدأ، 

أقمٜمل همٚمٞم٤من دم اًم٘مٚم٥م وؿمٝمقة آٟمت٘م٤مم، سمؾ اعمراد: شمٚمؽ اًمٜمٝم٤مي٦م، و ل إٟمزال اًمٕم٘م٤مب. ومٝمذا  ق 

 (192-191)أؾم٤مس اًمت٘مديس، ص .«٘م٤مٟمقناًم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   527   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ش وم٤مؾمتحٞم٤م اهلل ُمٜمف»ىمقًمف » ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شم٠مويؾ احلٞم٤مء اعمٜمًقب إمم اهلل شمٕم٤ممم:

 (1/157)ومتح اًم٤ٌمري . شرمحف ومل يٕم٤مىمٌف :أي

عت اليرة عت -22

ُم٤م ُمـ أطمد أهمػم ُمـ اهلل، ُمـ أضمؾ ذًمؽ طمرم »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (2764، صحٞمح ُمًٚمؿ، رىمؿ:5224اًمٌخ٤مري، رىمؿ:)صحٞمح  ش.اًمٗمقاطمش

اعمراد سم٤مًمٖمػمة اعمٜمع ُمـ اًمٌمء واحِلامي٦م،  طمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد:

ومه٤م ُمـ ًمقازم اًمٖمػمة، وم٠مـمٚم٘م٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز يم٤معمالزُم٦م وهمػم ٤م ُمـ إوضمف اًمِم٤مئٕم٦م ذم 

 (13/399)ومتح اًم٤ٌمري ش. ًم٤ًمن اًمٕمرب

عت ،عت وادحبة الوالتة،عت واللداوةعت -23

 (٢٥٧ابلقرة/ ) َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 (٩٨ابلقرة/ ) َّ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ

 (٥٤املائدة/ ) َّ حئ  جئ يي ىي ني مي  ٱُّٱ

واًمٕمداوة قمٜمد أيب احلًـ إؿمٕمري يرضمٕم٤من إمم اإلرادة،  ،اًمقٓي٦م» ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل:

ة اًمٙم٤مومريـ إرادشمف ومقٓي٦م اعم١مُمٜملم إرادشمف إيمراُمٝمؿ وٟمٍمهتؿ وُمثقسمتٝمؿ قمغم اًمت٠مسمٞمد، وقمداو

 (465)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ص.شإ ٤مٟمتٝمؿ وشمٌٕمٞمد ؿ وقم٘مقسمتٝمؿ قمغم اًمت٠مسمٞمد

اعمح٦ٌم ُمٞمؾ اًم٘مٚم٥م إمم ُم٤م يالئؿ » ىم٤مل زيـ اًمديـ احلٜمٌكم ذم ُمٕمٜمك اعمح٦ٌم وشم٠مويٚمٝم٤م:و

اًمٓمٌع، واهلل ُمٜمزه قمـ ذًمؽ، وطمٞمٜمئذ ومٛمح٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمٌد  ل إرادة اًمٚمٓمػ سمف واإلطم٤ًمن 

قمتٜم٤مء سمتحّمٞمؾ ُمراوٞمف، ومٛمٕمٜمك وآ ،ًمٕمٌد هلل  ل حم٦ٌم ـم٤مقمتف ذم أواُمره وٟمقا ٞمفإًمٞمف، وحم٦ٌم ا

أو حي٥م صمقاسمف وإطم٤ًمٟمف، و ذا ُمذ ٥م مجٝمقر  ،حي٥م ـم٤مقمتف وظمدُمتف :أي ،حي٥م اهلل

 (77)أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، صش. اعمتٙمٚمٛملم

عت ادلوة عت -24

 ذيمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٕمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕم٤ٌمد: 

 (٤اْلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ
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 (٤١اتلِبة/ ) َّ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ٱُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن ٱُّٱ
 (٧املجادمة/ ) َّ زئ رئ ّٰ

، 727)ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل، رىمؿ:.شإن ُمـ أومْمؾ إيامن اعمرء أن يٕمٚمؿ أن اهلل ُمٕمف طمٞم٨م يم٤من»

 وإؾمٜم٤مده طمًـ(

)يمت٤مب  .سم٘مدرشمف وؾمٚمٓم٤مٟمف وقمٚمٛمف :﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 (434إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص:

أي: رىمٞم٥م قمٚمٞمٙمؿ، ؿمٝمٞمد :»﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:و

ر أو سمحر، ذم ًمٞمؾ أو هن٤مر، ذم اًمٌٞمقت أو اًم٘مٗم٤مر، ـ سمَ قمغم أقمامًمٙمؿ طمٞم٨م أٟمتؿ، وأيـ يمٜمتؿ، ُمِ 

ويرى ُمٙم٤مٟمٙمؿ، ويٕمٚمؿ  ،ٛمٕمف، ومٞمًٛمع يمالُمٙمؿاجلٛمٞمع ذم قمٚمٛمف قمغم اًمًقاء، وحت٧م سمٍمه وؾم

 (4)شمٗمًػم اسمـ يمثػم، احلديد:.شهيمؿ وٟمجقايمؿ

أي٤مت وإطم٤مدي٨م  هي١موًمقن  ذ ٤م،واًمًٚمٗمٞمقن اًمذيـ حيرُمقن اًمت٠مويؾ ويٕمدوٟمف حتريٗمً 

أيمثر قم٤ٌمرات اًمًٚمػ » ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم: وهمػم ٤م. ،واًمٌٍم، واًم٘مدرة، واًمًٛمع ،سم٤مًمٕمٚمؿ

وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ،  ،وقمـ اًمًٛمع واًمٌٍم واًم٘مدرة ،٤م يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٕمٚمؿرمحٝمؿ اهلل ي٘مقًمقن: إهن

ؾمٛمٞمع ٕىمقاًمٙمؿ، سمّمػم سم٠مقمامًمٙمؿ،  ،أي: و ق قم٤ممل سمٙمؿ ﴾ ٍّ ٌّ ﴿ومٞمجٕمٚمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف 

، ط: دار اسمـ 264)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، صش.ىم٤مدر قمٚمٞمٙمؿ، طم٤ميمؿ سمٞمٜمٙمؿ...، و ٙمذا يٗمنوهن٤م سمالزُمٝم٤م

 اجلقزي(

ٌيف سمٛمٕمٞم٦م اًم٘مٛمر  ٕمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم سمٕمض أي٤مت قمغم احل٘مٞم٘م٦م.وأُم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘مد محؾ ُم وؿم

جمٛمقع »ىم٤مل ذم  ٤م إمم اًمت٠مويؾ.اوٓمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيًْم  وطمٞم٨م يتٕمذر  ذا اًمتِمٌٞمف، ُمع اخلٚمؼ.

ي٘م٤مل: ُم٤م زًمٜم٤م ٟمًػم واًم٘مٛمر ُمٕمٜم٤م، أو اًمٜمجؿ ُمٕمٜم٤م. وي٘م٤مل:  ذا اعمت٤مع ُمٕمل عمج٤مُمٕمتف » :«اًمٗمت٤موى

هلل ُمع ظمٚم٘مف طم٘مٞم٘م٦م، و ق ومقق قمرؿمف طم٘مٞم٘م٦م. صمؿ  ذه اعمٕمٞم٦م ًمؽ، وإن يم٤من ومقق رأؾمؽ، وم٤م

 يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱختتٚمػ أطمٙم٤مُمٝم٤م سمح٥ًم اعمقارد، ومٚمام ىم٤مل:
 دل فم٤م ر اخلٓم٤مب قمغم أن طمٙمؿ  ذه اعمٕمٞم٦م وُم٘متْم٤م ٤م أٟمف ُمٓمٚمعٌ  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ

ـٌ  ،قمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ، ؿمٝمٞمدٌ  . شإٟمف ُمٕمٝمؿ سمٕمٚمٛمف»سمٙمؿ. و ذا ُمٕمٜمك ىمقل اًمًٚمػ:  ؿٌ ـقم٤مًمِ  وُمٝمٞمٛم

 (5/143)جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

٤م جيدون أٟمٗمًٝمؿ ُمدومققملم إمم اًمت٠مويؾ ويمذًمؽ اًمذيـ حيرُمقن اًمت٠مويؾ ويٕمتؼموٟمف حتريٗمً 
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 وأُمث٤مًمف ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م. ،(١٦ق/ ) َّ ىن من خن  حن جن يم ُّٱذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

عت اللندتة عت -25

 (١٥آل عىران/ ) َّ  جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص ُّٱ

 (١٦٩آل عىران/ ) َّ ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ

 (٢١٦اْلعراف/ ) َّ جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱ

 ق  ﴾ ٰى ين ىن نن ﴿ اعمراد سم٘مقًمف:» ىم٤مل زيـ اًمديـ احلٜمٌكم ذم شم٠مويؾ  ذه أي٤مت:

٦م، ٓ قمٜمدي٦م ىمرب وُم٤ًموم٦م، يمام ي٘م٤مل: ومالن راُمَ ُمزيد اًمت٘مرب واًمزًمٗمك واًمتٙمرُم٦م، ومٝمل قمٜمدي٦م يمَ 

 (84)أىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت، صش.قمٜمد إُمػم ذم هم٤مي٦م اًمٙمراُم٦م

يٕمٜمل اعمالئٙم٦م سم٢ممج٤مع. وىم٤مل: ﴾  حك جك مق حق﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: » ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:و

، واهلل شمٕم٤ممم سمٙمؾ ُمٙم٤من، ٕهنؿ ىمريٌقن ُمـ رمحتف، ويمؾ ىمري٥م ُمـ رمح٦م اهلل قمز وضمؾ  حك جك

ومٝمق قمٜمده، قمـ اًمزضم٤مج. وىم٤مل همػمه: ٕهنؿ ذم ُمقوع ٓ يٜمٗمذ ومٞمف إٓ طمٙمؿ اهلل. وىمٞمؾ: ٕهنؿ 

٘م٤مل: قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م ضمٞمش يمثػم. وىمٞمؾ:  ذا قمغم ضمٝم٦م اًمتنميػ هلؿ، وأهنؿ رؾمؾ اهلل، يمام ي

 (7/356)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ش.سم٤معمٙم٤من اعمٙمرم، ومٝمق قم٤ٌمرة قمـ ىمرهبؿ ذم اًمٙمراُم٦م ٓ ذم اعم٤ًموم٦م

 ىييي ني مي زي ري ُّٱىم٤مل اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:و
 حئ جئ٤م. ٤م وُمٚمٙمً ظمٚم٘مً  ىي ني مي زي ري :(١٩اْلًبياء/ ) َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ

 مي زييٕمٜمل اعمالئٙم٦م اعمٜمزًملم ُمٜمف ًمٙمراُمتٝمؿ قمٚمٞمف ُمٜمزًم٦م اعم٘مرسملم قمٜمد اعمٚمقك، و ق ُمٕمٓمقف قمغم 
 (19)شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، إٟمٌٞم٤مء:ش.، وإومراده ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ني

عت الرو  عت -26

 (٧٢ص/ ) َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ٱُّٱٱ:شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

ح اًمذي ُمٜمف ٟمٗمخ ذم آدم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ظمٚمً٘م٤م ُمـ اًمرو» شمٗمًػمه:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ضمٕمؾ اهلل قمز وضمؾ طمٞم٤مة إضم٤ًمم سمف، وإٟمام أو٤مومف إمم ٟمٗمًف قمغم ـمريؼ اخلٚمؼ 

 َّخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حنُّٱ واعمٚمؽ، ٓ أٟمف ضمزء ُمٜمف، و ق يم٘مقًمف قمز وضمؾ:
 (341ص)إؾمامء واًمّمٗم٤مت، .شُمـ ظمٚم٘مف :أي( ١٣اْلاثية/ )
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 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم»ٕمالُم٦م ؾمالُمف اًم٘مْم٤مقمل: اًم ٤ملوىم
وم٢مؾمٜم٤مد اًمٜمٗمخ إًمٞمف شمٕم٤ممم جم٤مزي، وم٢من اعم٤ٌمذ ًمٚمٜمٗمخ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم،  (٩١اْلًبياء/ ) َّ  خم

 يت ىت نت مت ُّٱو ق ُمراد سم٤مًمروح اعمْم٤مف إًمٞمف شمٕم٤ممم ًمٚمتنميػ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
مريه/ ) َّهت  مت خت حت جت ٱُّٱأي٤مت. يمام أن ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( ١٧مريه/ ) َّ مث زث رث

وح: اًمرمح٦م( ١٧١امنساء/ ) َّيي ىي ُّٱومن ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم قمٞمًك ( ٢١ )ومرىم٤من . «وم٢من ُمـ ُمٕم٤مين اًمرُّ

، ط:دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، 98اًم٘مرآن سملم صٗم٤مت اخل٤مًمؼ وصٗم٤مت إيمقان، ًمٚمٕمالُم٦م ؾمالُمف اًم٘مْم٤مقمل اًمٕمزاُمل اًمِم٤مومٕمل، ص:

 .سمػموت(

عت ظلعت اهلل عت -27

)صحٞمح ش. ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف، يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف»ٚمؿ: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

 (664اًمٌخ٤مري، رىمؿ:

يمام ىمٞمؾ:  ،إو٤موم٦م اًمٔمؾ إمم اهلل إو٤موم٦م شمنميػ» :«إٓ فمٚمف» ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

ًمٚمٙمٕم٦ٌم سمٞم٧م اهلل... وىمٞمؾ: اعمراد سمٔمٚمف يمراُمتف ومح٤ميتف، يمام ي٘م٤مل: ومالن ذم فمؾ اعمٚمؽ، و ق ىمقل 

. وُمثٚمف ذم إؾمامء 2/144)ومتح اًم٤ٌمري ش. اه قمٞم٤مض، وىمٞمؾ: اعمراد فمؾ قمرؿمفقمٞمًك سمـ ديٜم٤مر، وىمق

 (347واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص

عت أسلموةعت التفوتض،عت واودىجةعت إم عت التيوتل عت 

 وىمد يْمٓمر اعمرء إمم اًمت٠مويؾ وٓ ُمـ درضم٤مت اًمتٗمقيض أٓ ٟمذيمر ًمٚمٛمتِم٤مهب٤مت ُمٕمٜمك.

ومٚمقمحٚمٜم٤مه قمغم  (٣٤ْلاثية/ ا) َّ يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمثال، ا ُمٜمف.جيد سمدًّ 

 َّ هش مش هس مس ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: و ق يْم٤مد اًمذات اإلهلٞم٦م. اًمٔم٤م ر ًمزم ٟمًٞم٤من اهلل شمٕم٤ممم.
أي: اًمٞمقم  ،اًمٞمقم ٟمٜم٤ًميمؿ ومذ ٥م اجلٛمٞمع إمم اًمت٠مويؾ سم٠من اًمٜمًٞم٤من سمٛمٕمٜمك اًمؽمك:( ٦٤مريه/)

 ٟمؽميمٙمؿ.

ٞم٘م٦م اًمٞمد ويٗمقض قمٚمؿ طم٘م واًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمتٗمقيض أن يذيمر اعمٕمٜمك اًمٔم٤م ر، 

ًمٞمس ًمف يد يم٠ميديٜم٤م.  :ي٘مقل اعم٤مشمريدي٦م ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م واًم٘مدم وٟمحقمه٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم، يم٤مًمٞمد ُمثال:

ومٞمد اعمخٚمقق قمغم  وًمٙمٜمف شم٠مويؾ إمج٤مزم. ٤م ُمـ اًمت٠مويؾ، ذا أيًْم » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م زا د اًمٙمقصمري:

يـ ُمـ إؿم٤مقمرة يمام يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف. وأُم٤م شم٠مويؾ اعمت٠مظمر ويد اخل٤مًمؼ قمغم ظمالف اًمٔم٤م ر. اًمٔم٤م ر،

 وشم٠مويٚمٝمؿ ُمثال: محؾ اًمٞمد قمغم اًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ اعمجًٛم٦م، ومت٠مويؾ شمٗمّمٞمكم.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   531   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ومحؾ اًمٞمد قمغم اًم٘مدرة وإن يم٤من قمغم ظمالف اًمتٗمقيض إٓ أن اًمٞمد ىمد يراد هب٤م اًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م،

 ٟمٕمٛم٦م وإطم٤ًمن.  زم قمٜمده يد. أي ٓ ىمدرة زم قمغم ومالن. وىمقهلؿ: :يدان زم سمف. أي ُمثال ىمقهلؿ: ٓ

أو  ي١مول أصال، و ق اًمدرضم٦م إومم ُمـ اًمتٗمقيض، واحل٤مصؾ أن اًمًٚمػ إُم٤م ٓ

وأُم٤م اخلٚمػ  و ذا شم٠مويؾ إمج٤مزم. ُمثال ي٘مقًمقن: ًمٞمس ًمف يد يم٠ميديٜم٤م. ٤م. إمج٤مًمٞمًّ ي١موًمقن شم٠موياًل 

ذا و  أو اًم٘مدرة. اًمٜمٕمٛم٦مُ  :واعمراد سم٤مًمٞمد ،ًمف يد ٓ يم٠ميديٜم٤م وي٘مقًمقن: ومٞم١موًمقن شم٠مويال ُمٗمّمال.

 شم٠مويؾ ُمٗمّمؾ. 

وىمد يرون اًمت٠مويؾ واضم٤ٌم ًمّمٞم٤مٟم٦م  اعمت٠مظمرون جيقزون اًمت٠مويؾ ويرون اًمتٗمقيض أؾمٚمؿ.

 قم٘مٞمدة اًمٕم٤مُم٦م. 

وٟم٘مؾ أمحد زروق قمـ أيب طم٤مُمد أٟمف ىم٤مل: ٓ ظمالف ذم وضمقب » ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أًمقد:

 ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، ط: دار اًم8/472، 5روح اعمٕم٤مين، ـمف:)ش.اًمت٠مويؾ قمٜمد شمٕمٞملم ؿمٌٝم٦م ٓ شمرشمٗمع إٓ سمف

وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٖمزازم  يمٚمٝمؿ ي١موًمقن. ،وإطمٜم٤مف ،واًمِمقاومع ،واعم٤مشمريدي٦م ،إؿم٤مقمرة

وصٜمػ شمٚمٛمٞمذه اسمـ أيب اًمنميػ  .«اعم٤ًميرة»صٜمػ اسمـ اهلامم  ٤م سم٤مًمت٠مويؾ.واإلُم٤مم اًمرازي أيًْم 

 ٤مئز. يٕم٤مرض اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ضم يمؾ شم٠مويؾ ٓ ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: يمٚمٝمؿ ضمقَز اًمت٠مويؾ. .«اعم٤ًمُمرة»

 ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٤م آؾمتقاء.ىمد أول اعمت٘مدُمقن أيًْم 

)ُمًٜمد اًمرسمع، ش.أي: اؾمتقی أُمره وىمدرشمف ومقق سمريتف: »(٥طٍ/ ) َّىف يث ىث نثٱُّٱ

 (132رىمؿ:

وًمٙمـ عم٤م يم٤من  ري٥م ومٞمف أن إومْمؾ وإصؾ  ق اًمتٗمقيض؛ إذ ٓ رضر ومٞمف. مم٤م ٓ

٤م وًمذا ٟمِ٘مَؾ قمـ اًمًٚمػ أيًْم  ضم٤مز اًمت٠مويؾ قمٜمد اًميورة. ٓ شمِمٌٞمٝمف؛ ٕم٤ممم،اعم٘مّمقد شمٜمزيف اهلل شم

 َّ هش مش هس مس ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: ريض اهلل قمٜمٝمام ل اسمـ قم٤ٌمسوم٠موي  سمٕمض أي٤مت وإطم٤مدي٨م.
ًمف سمٕمْمٝمؿ هبقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وأوي   )راضمع: ة.سم٘مق َّ مف خف حف ُّٱل ىمقًمف شمٕم٤ممم:سم٤مًمِمدة. وأوي

 (325و129وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل، ص. 47، واًمذاري٤مت:43ًم٘مٚمؿ:ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، واًمدر اعمٜمثقر: ا

عت تللِّمعت اهللعت الىم عت ايوتلعت ادتشىهبىتعت أحوىىى عت 

يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمت٠مويؾ  ٟم٘مقل ًمٚمًٚمٗمٞملم اًمذيـ يردون اًمت٠مويؾ سم٤مقمت٤ٌمر ؿ إي٤مه حتريٗم٤م:

 ٤م، وم٘مد محؾ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمروف وقمٓمِمف قمغم ُمرض اًمٕمٌد وقمٓمِمف. أطمٞم٤مٟمً 

إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل يقم »٨م اًم٘مدد: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ومٗمل احلدي
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ي٤م اسمـ آدم ُمرو٧م ومٚمؿ شمٕمدين، ىم٤مل: ي٤م رب يمٞمػ أقمقدك؟ وأٟم٧م رب اًمٕم٤معملم، ىم٤مل:  اًم٘مٞم٤مُم٦م:

أُم٤م قمٚمٛم٧م أن قمٌدي ومالٟم٤م ُمرض ومٚمؿ شمٕمده، أُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمؽ ًمق قمدشمف ًمقضمدشمٜمل قمٜمده؟ ي٤م اسمـ 

ل: ي٤م رب ويمٞمػ أـمٕمٛمؽ؟ وأٟم٧م رب اًمٕم٤معملم، ىم٤مل: أُم٤م آدم اؾمتٓمٕمٛمتؽ ومٚمؿ شمٓمٕمٛمٜمل، ىم٤م

قمٚمٛم٧م أٟمف اؾمتٓمٕمٛمؽ قمٌدي ومالن، ومٚمؿ شمٓمٕمٛمف؟ أُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمؽ ًمق أـمٕمٛمتف ًمقضمدت ذًمؽ 

صمقاسمف( قمٜمدي، ي٤م اسمـ آدم اؾمتً٘مٞمتؽ، ومٚمؿ شمً٘مٜمل، ىم٤مل: ي٤م رب يمٞمػ أؾم٘مٞمؽ؟ و أٟم٧م  :)أي

 :٘مٞمتف وضمدت ذًمؽ )أيرب اًمٕم٤معملم، ىم٤مل: اؾمتً٘م٤مك قمٌدي ومالن ومٚمؿ شمً٘مف، أُم٤م إٟمؽ ًمق ؾم

 (2569، رىمؿ:)صحٞمح ُمًٚمؿ، سم٤مب ومْمؾ قمٞم٤مدة اعمريض.«قمٜمدي صمقاسمف(

اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه ُمـ اًمٜم٘م٤مئص اعمذيمقرة ذم  ذا  ىم٤مل ذاح احلدي٨م حت٧م  ذا احلدي٨م: 

ًمقرضب و٤مرب  :ُمثال ٤م ًمٚمٕمٌد، وؿمدة شمٕمٚم٘مف وىمرسمف إًمٞمف،وإٟمام ٟمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف إيمراُمً  احلدي٨م.

وم٤مؾمتٕمد ًمٚمٕم٘مقسم٦م. أو يرؾمؾ ، ل ًمف إُمػم: رضسمؽ إي٤مه رضسمؽ إي٤ميومٞم٘مق وًمد صديؼ إُمػم

  أىمروف، وم٢من إىمراوف إىمرايض. أطمد رضمال إمم همػمه وي٘مقل ًمف:

 ي٘مقل اًمٌٞم٧م اًمٗم٤مرد: 

 نم نت دشم وت اجن دشی نم اجن دشم وت نت دشی

 
ی ں نم درگیم وت درگی ز   ات سک ہن وگدی دعب  

 

 

يمٞمال ي٘مقل ؾمجًدا؛  وأصٌح٧َم روطًم٤م  أصٌح٧ُم  وأصٌح٧َم روطم٤م، )أصٌح٧ُم ضمًدا،

 و أٟم٧م همػمي(. ،أٟم٤م همػمك ىم٤مئؾ سمٕمد ذًمؽ:

 ش.٤م ًمف٤م ًمف وشم٘مريًٌ واعمراد اًمٕمٌد شمنميٗمً » ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح احلدي٨م اعمذيمقر:

 (2/813)ذح اًمٜمقوي قمٚم  ُمًٚمؿ 

  حك جك مق حق مف خف حف ُّٱوورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صٞمٖم٦م اجلٛمع هلل شمٕم٤ممم:
وشم٠مويٚمف وسمٞم٤مٟمف أن  محٚمٜم٤م ٤م قمغم فم٤م ر ٤م ًمٚمزم شمٕمدد أهل٦م. ومٚمق (اتاذلاري) َّ جل مك لك خك

ومال سمد أن يِمتٛمؾ قمغم  صمؿ إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم ُمٚمؽ اعمٚمقك، صٞمٖم٦م اجلٛمع هلل شمٕم٤ممم ًمٚمتٕمٔمٞمؿ.

ويمذًمؽ ضم٤مءت صٞمٖم٦م اجلٛمع ٟمٔمرا  اجلالل واًمروقم٦م، وصٞمٖم٦م اجلٛمع شمتْمٛمـ اجلالل واًمروقم٦م.

ومٗمٞمف إؿم٤مرة  ٟمحـ ىم٤مدرون، ومرؿمٜم٤م إرض،ٜمٞمٜم٤م اًمًامء، و ٟمحـ سمحـ ٟم :أي إمم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

  طمٙمٞمؿ، رمحـ، ظم٤مًمؼ. ًمقطمظ يمؾ ذًمؽ ذم ظمٚمؼ اًمًامء وإرض.  إمم أٟمف
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عت البلضعت  عت يف عت إلوه عت واضطرا:هم عت اآلتىت عت بلض عت يف عت التيوتل عت السلفونی :و

عت اآلخر عت 

 يث ىث نث ُّوإن يم٤مٟمقا ٓي١موًمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمًٚمٗمٞمقن سمدور ؿ ي١موًمقن،
وضم٤مء سم٤مإلومراد ذم  سمؾ حيٛمٚمقٟمف قمغم اًمٞمديـ. ؛(٦٤املائدة/ ) َّ خف حف جف ُّٱو(٥طٍ/ ) َّ ىف

اًمذي  ومٞم١موًمقهن٤م وي٘مقًمقن: أراد هب٤م اجلٜمس، (١١امفتح/ )﴾يم ىم مم خم﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

﴾ مف خف حف﴿يِمٛمؾ اًمقاطمد وآصمٜملم ذم آن واطمد. وضم٤مء سم٤مجلٛمع ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
واحل٤مصؾ أهنؿ اقمتؼموا آصمٜملم أصال،  طمد.ومحٛمٚمقه قمغم ُم٤م ومقق اًمقا ،أيدٍ  مجع( ٤٧اذلاريات/ )

و ذا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  ف.ٞمو ذا اًم٘مقل أىمرب إمم اًمتِمٌ ًمقا اإلومراد واجلٛمع.وأوي 

 َّجن مم ُّٱ، وحيٛمؾ اجلٛمع ذم ىمقًمف:«ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م» يث٧ٌم اًمٕمٞمٜملم ذم يمت٤مسمف
أقملم ٓ »، و«٤ميد ٓ يم٠ميديٜم»٦م ذم قمغم ُم٤م ومقق اًمقاطمد. واحل٤مصؾ أهنؿ أهبٛمقا اًمٙمٞمٗمٞم (٤٨امطِر/)

و ذا يمٚمف يدل قمغم  وم٠مصمٌتقا اًمٕمٞمٜملم، ًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم أقمٛمك، :أي وأصمٌتقا اجل٤مرطم٦م. ،«يم٠مقمٞمٜمٜم٤م

  اجلٜمػ إمم اًمتِمٌف.

 خل ُّٱوًمٙمـ ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ: إن هلل أيمثر ُمـ يديـ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:» ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم:
ع...؟ ىمٚمٜم٤م: وم٤مجلقاب أن ي٘م٤مل: وم٠ميديٜم٤م  ٜم٤م مج( ٧١يس/ ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ضم٤مءت اًمٞمد ُمٗمردًة ُمثٜم٤مًة ومجًٕم٤م. أُم٤م اًمٞمد اًمتل ضم٤مَءت سم٤مإلومراد، وم٢مّن اعمٗمرد اعمْم٤مف يٗمٞمد اًمٕمٛمقم، 

ومٞمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م صم٧ٌم هلل ُمـ يد...، وأُم٤م اعمثٜم  واجلٛمع ومٜم٘مقل: إن اهلل ًمٞمس ًمف إٓ يدان 

ش َۤاْيِدْيٜم٤َم»ّن أىمؾ اجلٛمع اصمٜم٤من، وقمٚمٞمف ومـ اصمٜمت٤من...، وم٢مُم٤م أن ٟم٘مقل سمام ذ ٥م إًمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ أ

)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م، ش. ٓ شمدل قمٚم  أيمثر ُمـ اصمٜمتلم. وإُم٤م أن ٟم٘مقل: إن اعمراد هبذا اجلٛمِع اًمتٕمٔمٞمؿُ 

 (6/367واٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موی . 299ص

عت السلفوونعت بدو:همعت تًولون عت 

  أي: قمٚمٛمف ًمٙمؾ رء حمٞمط.(٥٤فصنت/ ) َّ هي مي خي حي جي ٱُّٱ -1

أي: ذم  (٣اْلًعام/ ) َّ نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -2

 اًمًاموات وذم إرض سمٕمٚمٛمف.

 سمٕمٚمٛمف.  :أي (٤اْلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٱُّٱ -3
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 أىمرب سمٕمٚمٛمف وىمدرشمف.  :يأ( ١٦ق/ ) َّ ىن من خن  حن جن يم ُّٱ -4

 قمٚمٛمف وىمدرشمف.  :أي (١١٥ابلقرة/ ) َّمن زن رن مم ام ٱُّٱ -5

اًمٕمٞم٤مذ - (٨٨امقصص/ ) َّ  رن مم ام يل ىل  ٱُّمل ٟم١مول ًمٙم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومٚمق

يمؾ رء  ومل ي٘مؾ سمف أطمد؛ ٕن اعمراد سمف: قضمف.اًمهيٚمؽ يمؾ رء ُمـ اًمٞمد واًمرضمؾ إٓ  -سم٤مهلل ُمٜمف

   ٤مًمؽ إٓ ذاشمف.

 ٰذ يي ىي ٱُّٱ( ٣٩الروم/ ) َّ خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱوىمس قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ( ٢٢الرعد/ ) َّ  نب مب زب رب يئ ٱُّٱ( ٩اإلنسان/ ) َّ ٰر
أقمقذ »ووىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ( ٢٨الكُف/ ) َّيم ىم  مم خم

 ذاشمف أو رو٤مه.  اعمراد سم٤مًمقضمف: (4628)صحٞمح اًمٌخ٤مري، رىمؿ: ش.سمقضمٝمؽ

 ًمٞمس ُمثؾ ُمثٚمف رء؛: (١١الشِرى/ ) َّمه جه ين ٱُّٱوم٢من مل ٟم١مول يم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ًمف ُمثؾ واطمد، وًمٞمس ًمذًمؽ اعمثؾ ُمثؾ  :أي هلل.ٓ ُمثؾ عمثؾ ا وم٤معمٕمٜمك: ٤م ًمٚمتِمٌٞمف،ٕن اًمٙم٤مف أيًْم 

أواًمٙم٤مف زائدة. وومٞمف  وٟم١موًمف سم٠من ٟمٗمل ُمثؾ اعمثؾ يًتٚمزم ٟمٗمل اعمثؾ. آظمر. واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمٜمف.

  أظمرى. تشم٠مويال

عت محلهىعت اذعت اودقوقة الكرتمعت كثرعت زنعت آتىتعت القرآنعت  عت العت تصح 

و ٗم٤مهتؿ، يٕمٚمؿ أهنؿ يِمٛمئزُّ ن ُمـ اًمت٠مويؾ، وٓ يروقن قمٜمد شمتٌّع صٜمٞمع اًمًٚمٗمّٞم٦م ذم ُم١مًمي

ون سم٠من  احلٛمؾ قمغم اعمج٤مز ذم اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن واحلدي٨م، ُمع أهّنؿ أٟمٗمًٝمؿ ي٘مرُّ

 يمثػما ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن ٓ يّمحُّ محٚمٝم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م. وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم:

 ًمٞمس اعمراد أهّنؿ جيٕمٚمقن مجٞمع  /(١٩ابلقرة/ ) َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ:شمٕم٤ممم ىمقًمف

.شأـمراف أص٤مسمٕمٝمؿ»ٝمؿ ذم آذاهنؿ، سمؾ اعمراد: أص٤مسمٕم  ، و ق اعمٕمٜمك اعمج٤مزيُّ

  ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ :شمٕم٤ممموُمثٚمف ذم ىمقًمف َّ 

٦م، أي: فمٚمامت اًمٙمٗمر (١إبراَيه/) ٞمي٦م، سمؾ اعمٕمٜمقيي ًِّ ، ًمٞمس اعمراد ُمٜمف اًمٔمٚمامت واًمٜمقر احل

 وٟمقر اإليامن.

  ًمٞمس اعمراد أن (٢٤اء/ اإلرس) َّ حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ: شمٕم٤ممم شمٕم٤ممموُمثٚمف ىمقًمف ،

ٞم٤ًّم، سمؾ اعمراد اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٓمػم، أي: يمام أن اًمٓمػم إذا  ٌط، ظمٗمض  ًِّ ًمٚمذلِّ ضمٜم٤مطًم٤م طم
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 ضمٜم٤مطمٞمف، ومٙمذًمؽ قمٚمٞمؽ أن ختٗمض ٟمٗمًؽ أُم٤مم أسمقيؽ شمقاوًٕم٤م هلام.

  ُّٱذم ؿم٠من ىمري٦م يم٤مٟم٧م آُمٜم٦م ُمٓمٛمئٜمي٦م، ومٙمٗمرت سم٠مٟمٕمؿ اهلل:  شمٕم٤ممموُمثٚمف ُم٤م ىم٤مل ِّ ّٰ 
، وًمٞمس اعمراد أني  ٜم٤مك ًم٤ٌمؾًم٤م (١١٢دل/ انل) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

ًمٚمخقف واجلقع، يمام  ق فم٤م ر، سمؾ اعمراد  ق اعمج٤مز، أي: إن اجلقع واخلقف ىمد 

 أطم٤مـم٤م هبذه اًم٘مري٦م يمام حيٞمط اًمٚم٤ٌمس سم٤مًمٌدن.

  (٢٩اإلرساء/ ) َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: شمٕم٤ممموُمثٚمف ىمقًمف ،

قمـ سمًط اًمٞمديـ يمؾي اًمًٌط، يمام  ق ومٚمٞمس اعمراد ُمٜمف اًمٜمٝمل قمـ رسمط اًمٞمديـ سم٤مًمٕمٜمؼ، و

فم٤م ر أي٦م، سمؾ اعمراد  ق اًمٜمٝمل قمـ اًمٌخؾ، وقمـ اًمًخ٤مء إمم طمدٍّ يذر اعمرء ٟمٗمًف وم٘مػًما 

 حمت٤مضًم٤م.

 :حف جف جغمغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّٱ وُمثٚمف ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 
 ق اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اًمٌخؾ،  َّ خض حض جض ُّٱ :شمٕم٤ممموم٤معمراد سم٘مقًمف ، (٦٤املائدة/ ) َّ خف

 يمٜم٤مي٦م قمـ اجلقد واًمًخ٤موة. َّ خف حف ُّ :وىمقًمف

  رب  ُّٱٱ:شمٕم٤ممم، وىمقًمف (٨٨امقصص/ ) َّ رن مم ام يل ىل ُّٱ: شمٕم٤مممويمذًمؽ ىمقًمف  
، وًمٞمس قمغم  شمٕم٤ممم، اعمراد ُمـ اًمقضمف  ق ذات اهلل  (٢٧الرمحي/ ) َّ يب ىب نب مب زب

 .  ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘ملِّ اًمٚمٖمقيِّ

  وىمقًمف (٣٩طٍ/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي ُّٱ :شمٕم٤ممموقمغم  ذا اًم٘مٞم٤مس ىمقًمف ،

ِد/ ) َّ  هن من خن ُّٱ :شمٕم٤ممم ، اعمراد  ق طمٗمظ اهلل ورقم٤ميتف، وًمٞمس قمغم ُمٕمٜم٤مه (٣٧َ

.  احل٘مٞم٘ملِّ

  يمام ذم ىمقًمف  شإيدي»و شاًمٞمد»ويمذًمؽ ىمد يٙمقن ًمٗمظ ،  :شمٕم٤مممقمغم همػم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقيِّ

 َّيم ىم مم خم ُّٱٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: ،(٦٤املائدة/ ) َّمق حق مف خف حف جف ُّٱ
 شمٕم٤ممم، وىمقًمف (٢٣٧ابلقرة/ ) َّحق مف خف حف  جف مغ ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،(١١امفتح/ )

 َّ  حن جن ىميم مم خم حم جم ٱُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: ،(٢٩اْلديد/ ) َّ حق مف  خف حف ُّٱ:شمٕم٤ممم
 ومٚمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م اعمٕمٜمك اعمت٤ٌمدر اًمٚمٖمقي.، (١٧ص/ )



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

، وَُغِرجَ  -14 ًَ ِّ وََشيَّ ْْسَِي ةِانلَِِّبِّ َضَّلَّ اهلُل َغيَيْ
ُ
، َوَكْد أ ْػَراُج َزقٌّ ٍِ ْ  (1)َوال

ِّ ِِف اْْلََلَظثِ  ًَّ  (2)بَِشْخِط اِء، ُث ٍَ ََ اىُْػََل،  (4)إََِل َزيُْث  (3)إََِل الصَّ ٌِ َشاَء اهلُل 
ا ٌَ  ِّ ْوََح إَِْلْ

َ
ا َشاَء، َوأ ٍَ ُّ اهلُل ةِ ٌَ ْكَر

َ
ْوََح. َوأ

َ
 (5)أ

 

  ادعراج حق:

ٕٗمـ بٖن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظرج بف ذم افَٔيٜ بجسده وروحف إػ 

وأوحك إفٔف مٚ  وأـرمف اهلل تًٚػ برحِٜ افسامء هذه. ثؿ إػ مٚ صٚء اهلل تًٚػ. ،افساموات

 وصدق ؿِبف بام رأى ذم هذه افرحِٜ بًْٔف.  أوحك مـ إحُٚم.

 راج بني معجزاته صذ اهلل عؾقه وسؾم:زة معجزة ادعمق

 مل يذـر ادٗفػ ذم هذه افرشٚفٜ مـ مًجزاتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ مًجزة ادًراج؛

ؾِؿ يَره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أحد يني ، ٕهنٚ مًجزة هٚمٜ، وظذ صِٜ بٚإلخبٚر ظـ افٌٔٛ

ذم حغ مًيؿ  ًقدة مْٓٚ.واف ،ثؿ مْٓٚ إػ افساموات مـ ادسجد احلرام إػ بٔٝ ادَدس،

وٕبع ادٚء مـ إصٚبع، وبُٚء أشىقإٜ  ، افَرنن افُريؿؾّثًل  مًجزاتف ترجع إػ ادنٚهدة.

وأمٚ مًجزة ادًراج ؾِؿ تتحَؼ  احلْٕٜٚ بُٚء افىٍؾ؛ ـؾ هذه ادًجزات ممٚ صٚهده افْٚس.

 ومل يًِّقهٚ إٓ ب٘خبٚره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.  بغ أيدي افْٚس،

                                                 

ًْك . وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. واد«بنخهف»ؿقفف  0. وشَط مـ 0 ،0 ،4 ،، 02شَط مـ  «وظرج»( ؿقفف 4)

شقاء.
. وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ. 0شَط مـ  «ذم افَٔيٜ»( ؿقفف 0)
( ؿقفف )«شَط مـ  «ثؿ ،44 ،4.وٓ يرض ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ .
ؾَط. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء. «حٔٞ» 41وذم   «حٔٞ مٚ» 4 ،00 ،0 ،2( ذم 1)
( ذم )4 ،00 ،0 ،0 ،2 ، ، «وذم «وأوحك إػ ظبده مٚ أوحك . ،4 «4، 4. وذم «ؾٖوحك إفٔف مٚ أوحك 
 وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادٍٓقم شقاء.«. َّٱزت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ»

ِىَؿ ذم . َّ زث رث يت ىت نت مت  ُّ»وذم بًض ادىبقظٚت مـ ادتـ وافؼوحٚت بًده زيٚدة         ِْٔف َوَش َِ َؾَهذى اهللُ َظ

. ومل ٕجده ذم أحد مـ ادخىقضٚت.«َرِة َوإُوَػ أِخ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ادعراج وتارخيه: ـىمع

 َّ خس حس جس ٱُّٱؿٚل تًٚػ: بًّْك افهًقد أي افىِقع، ادًراج مـ افًروج،
 (٤املػارج/ )

ذـر افَرنن  .«ادًراج»وظذ افرحِٜ افسامويٜ  «اإلهاء»يىِؼ ظذ افرحِٜ إرؤٜ 

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ افُريؿ اإلهاء
 (١اإلْساء/ ) َّجه ين ىن

ؾٚإلهاء وهق مـ » ؿٚل افًلمٜ افتٍتٚزاين: بٕٚحٚديٞ ادنٓقرة، أمٚ ادًراج ؾثبٝ

ادسجد احلرام إػ بٔٝ ادَدس ؿىًل ثبٝ بٚفُتٚب. وادًراج مـ إرض إػ افسامء 

ط: ، 411)ذح افًَٚئد افْسٍٜٔ، صش. منٓقر. ومـ افسامء إػ اجلْٜ أو إػ افًرش أو ؽر ذفؽ نحٚد

 مُتبٜ خر ـثر، ـراتق(

 خ اإلرساء وادعراج:تاري

، بٚب ادًراج؛ ظّدة  /02)فلشتزادة مْف راجع: ؾتح افبٚري  ذم تٚريخ اإلهاء وادًراج أؿقال ظدة.

  (.4/41؛ روح ادًٚين /0 افَٚرئ بٚب ـٔػ ؾروٝ افهِقات ذم اإلهاء

/رجٛ ادرجٛ ظذ أصح 0ـٕٚٝ ؿهٜ ادًراج ؿبؾ اهلجرة بسْٜ يقم آثْغ 

ؿٚفف ابـ ظبد افز، وظبد افٌْل ادَدد، واإلمٚم افْقوي رمحٓؿ اهلل. ؿٚل افًلمٜ  ل.إؿقا

 (14)مَٚٓت افُقثري، صش.وظذ ذفؽ ظّؾ إمٜ» افُقثري:

ؾُٖن افزاق صًد وظرج. وتٍٔد بًض  وٕحقمهٚ، ،افسِؿ، وافدرج ادعراج لغة:

ِسؾ ؿِبل، ثؿ ُحِق ثؿ أظٔد، ثؿ أت» روايٚت افبخٚري: ٌُ ٔٝ بدابٜ دون افبٌؾ، وؾقق احلامر ؾ

يوع خىقه ظْد أؿل  -ؾَٚل فف اجلٚرود: هق افزاق يٚ أبٚ محزة؟ ؿٚل إٔس: ًٕؿ  -أبٔض، 

)صحٔح افبخٚري، احلديٞ.  ش.ضرؾف، ؾحِّٝ ظِٔف، ؾٕٚىِؼ يب جزيؾ حتك أتك افسامء افدٕٔٚ

 (رؿؿ:

 اهلل ظْف بتٍهٔؾ وهق إٔف ظـ أيب شًٔد اخلدري ريض «دٓئؾ افْبقة» وروى افبَٔٓل ذم

وهذا ادًراج هق افسِؿ  ثؿ ظرج بف مـ بٔٝ ادَدس إػ افسامء. شٚر إػ بٔٝ ادَدس بٚفزاق.

ثؿ دخِٝ إٔٚ وجزيؾ ظِٔف افسلم بٔٝ ادَدس ؾهذ ـؾ »؛ افذي ترتَل ؾٔف أرواح ادٗمغ

)دٓئؾ افْبقة فِبَٔٓل  .شواحد مْٚ رـًتغ، ثؿ أتٔٝ بٚدًراج افذي تًرج ظِٔف أرواح بْل ندم

0/2 ) 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًى  -أحد رواة إشْٚد افبَٔٓل -وفُـ هٚرون افًبدي وؿٚل  ٍف أبق زرظٜ وأبق حٚتؿ،و

 وؿٚل اجلقزجٚين : ـذاب مٍٍس.  مسوك. افْسٚئل واحلٚـؿ:

 ادعراج يف القؼظة وباجلسد والروح معا: 

  ٔ بؾ ذم افَٔيٜ  ٚ ؾحسٛ؛مٔ  ٚ مْٚيًتَد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أن ادًراج مل يُـ روحٕٚ

 ًً  ٚ. وبٚجلسد  وافروح م

ش. مٚ ؾَد جسد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ» ؿٚفٝ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ: :إيراد

 (0)شرة ابـ إشحٚق، ص

 اجلواب:

 يقمئذ؛ ٕن ادًراج ـٚن ؿبؾ اهلجرة.  ريض اهلل ظْٓٚ ( مل تُـ ظٚئن4ٜ)

 ق جمٓقل. وه ،«بًض نل أيب بُر» دهإشْٚ ( ذم0)

)شرة ابـ هنٚم ش. ـٕٚٝ رؤيٚ مـ اهلل تًٚػ صٚدؿٜ» روي ظـ مًٚويٜ ريض اهلل ظْف: :إيراد

4/122). 

 اجلواب:

 مل يِؼ مًٚويٜ ريض اهلل ظْف. -صٔخ ابـ إشحٚق–ٕن يًَقب بـ ظتبٜ  شْده مَْىع؛

رؤيٚ صٚدؿٜ،  مـ أن اإلهاء ريض اهلل ظْفوأمٚ مٚ يروی ظـ مًٚويٜ »ؿٚل افُقثري رمحف اهلل: 

ريض اهلل  ؾٌر ثٚبٝ ظْف أيًوٚ فلَٕىٚع بغ صٔخ ابـ إشحٚق: يًَقب بـ ظتبٜ، وبغ مًٚويٜ

)مَٚٓت ش. ريض اهلل ظْف وأيـ هذا افتٚريخ مـ وؾٚت مًٚويٜ ، ـه40؛ ٕٕف تقذم شْٜ  ظْف

 (14افُقثري، ص

وؿٚل احلٚؾظ ابـ  مل يرد ذـر تٚريخ وٓدة يًَقب بـ ظتبٜ ذم ـتٛ افىبَٚت وافساجؿ.

 )هتذيٛ افتٓذيٛ. هـ(4:محجر: مل يِؼ يًَقب بـ ظتبٜ إٓ افسٚئٛ بـ يزيد ريض اهلل ظْف )

44/0) .ؾًِؿ مْف إٔف مل ينٓد زمـ مًٚويٜ ريض اهلل ظْف 

ُووع هذان احلديثٚن إلشَٚط افروايٚت افهحٔحٜ  ؿٚل أبق افًبٚس افنٚؾًل رمحف اهلل:

 ش.ـ ووع افزٕٚدؿٜؾٓذا م» مـ درجٜ آظتبٚر.

 مل يثبت صعود الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم إىل العرش واجلؾوس عؾقه:

أمٚ  ومنٚهد اجلْٜ وافْٚر، صح صًقد افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إػ افساموات،



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 صًقده إػ افًرش وجِقشف ظِٔف ؾِؿ يثبٝ. 

 «ادقوقظٜأثٚر ادرؾقظٜ ذم إحٚديٞ »ـتٚبف ؿٚل افنٔخ ظبد احلٔل افُِْقي ذم 
ِّؼ بٚفًّْٚل»و مل يثبٝ صًقده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إػ افًرش » :ش ؽٚيٜ ادَٚل ذم مٚ يتً

   .«وجِقشف ظِٔف
ظذ افًرش مُٚن جيِس اهلل تًٚػ  ؿٚل ابـ تّٜٔٔ وابـ افَٔؿ ذم تٍسر ادَٚم ادحّقد:

 افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مًف. 

ـٍ » حتٝ ؿقل ادٗفػ: ّٜٔ وابـ افَٔؿابـ تٔ وترديد مٚ ؿٚففوشبؼ افتٍهٔؾ  ٌْ َوُهَق ُمْسَت

َٕفُ  ْرِش َوَمٚ ُدو ًَ ـِ اْف   .شَظ

 :؟  هل رأى الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم ربه يف ادعراج أم ال

تُْف ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ وابـ  إ ٕف رأى ربف. ؿٚل ابـ ظبٚس وإٔس ريض اهلل ظْٓام: ٍَ َٕ و

 مسًقد ريض اهلل ظْف. 

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱنيـ ؿقفف تًٚػ:وربط بًض ادٍ
وؿٔؾ: بًوف متًِؼ بٚهلل تًٚػ،  وهق افهحٔح. ،برؤيٜ جزيؾ ظِٔف افسلم (انلذً)َّ زب

  وبًوف متًِؼ بجزيؾ ظِٔف افسلم.

 مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱؿٚل افًلمٜ حمّد إٔقر صٚه افُنّري: نخر أيٚت:
وأول أيٚت يتًِؼ بجزيؾ ظِٔف افسلم. وظـ ظٚئنٜ  ،هلل تًٚػيتًِؼ بٚ (انلذً) َّ ىف يث ىث نث

ؾَٚفٝ )أي: ظٚئنٜ(: إٔٚ أول هذه إمٜ شٖل ظـ ذفؽ رشقَل اهلل » ريض اهلل ظْٓٚ مرؾقظٚ:

ٕىام هق جزيؾ مل أره ظِی صقرتف افتل خِؼ ظِٔٓٚ ؽر هٚتغ »صِی اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾَٚل:  إ

 (١١انلذً/  َّ اك يق  ىق يف ُّٱ ظز وجؾ:)صحٔح مسِؿ، بٚب مًْی ؿقل اهللش. ادرتغ

 ؿٚل أبقهريرة وابـ ظبٚس وظروة بـ افزبر وؽرهؿ ريض اهلل ظْٓؿ برؤيٜ اهلل تًٚػ.

)راجع: تٍسر افَرضبل، ش.هؾ رأی حمٌّد ربىف، ؾَٚل: ًٕؿ» شٖل مروان أبٚ هريرة ريض اهلل ظْف:

 (0/10وافتقحٔد ٓبـ مْدة، . 42إًٕٚم:

إنى حمًّدا »ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ؿقفف: «ادًجؿ إوشط»  روى افىزاين ذم

ٗاده ٍُ  (4)ادًجؿ إوشط، رؿؿ:ش.صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رأی ربىف مرتغ: مرًة ببكه، ومرًة ب

وذم ـتٚب افسْٜ فِخلل ظـ ادروزي: ؿِٝ ٕمحد: إهنؿ » ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   12   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًّدا رأی ربف ؾَد أظيؿ افٍريٜ ظِی اهلل تًٚػ. ؾبٖي يَقفقن: إن ظٚئنٜ ؿٚفٝ: مـ زظؿ أن حم

ُٝ ريب»رء يدؾع ؿقهلٚ؟ ؿٚل: بَقل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ، وؿقل افْبل صِی اهلل شرأي

 (/2)ؾتح افبٚري  ش.ظِٔف وشِؿ أـز مـ ؿقهلٚ

ُٜ » روى افْسٚئل ب٘شْٚده ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام: أتًجبقن أن تُقن اخلِ

ُٜ دحّد صِی اهلل ظِٔف وشِؿإلب )افسْـ افُزی فِْسٚئل، ش. راهٔؿ، وافُلُم دقشی، وافرؤي

حف ظِی ذط افبخٚري. وؿٚل افذهبل: ظِی ذط افبخٚري . 441وأخرجف احلٚـؿ ذم ادستدرك، رؿؿ:. 441رؿؿ: وصحى

 ومسِؿ(

وشِؿ:  وروی أمحد ب٘شْٚد ؿقي ظـ ابـ ظبٚس ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف

ُٝ ريب تبٚرك وتًٚػ» صحٔح مقؿقؾٚ، وهذا إشْٚد رجٚفف رجٚل »وؿٚل حمََف: . 02)مسْد أمحد، رؿؿ: ش.رأي

 (42وأجري ذم افؼيًٜ، رؿؿ:. 1وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ، رؿؿ:. «افهحٔح

رأی حمٌّد ربىف. » ى اإلمٚم افسمذي ب٘شْٚد حسـ ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام:وور

: أفٔس اهللُ يَقل: ؿٚل  ُٝ : ؿِ ُٜ . ؿٚل: وحيؽ، ذاك َّيي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱظُرم

)شْـ افسمذي، بٚب: ومـ شقرة افْجؿ،  ش.إذا دمذى بْقره افذي هق ٕقُره، وؿد رنی حمٌّد ربىف مرتغ

 (1وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ، رؿؿ:. 0رؿؿ:

ُٝ رشقَل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٝ ربىَؽ وظـ أيب ذر ؿٚل: شٖف ٕقٌر »؟ ؿٚل: هؾ رأي

ٕىك َأراهُ  وظـ ظبد اهلل بـ صَٔؼ ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ش. ُٕقرايِنٌّ أراه»روايٜ ظبد اهلل ادٚزين:  وذمش. أ

 َٝ : شٖفُتف هؾ رأي ُٝ َٝ َتسُٖفف؟ ؿِ  ـْ
ٍ
ُٝ رشقَل اهللِ فسٖفتُف، ؾَٚل: ظـ أي رء : فق رأي ذرٍّ

ُٝ »ربىؽ؟ ؾَٚل أبق ذر: ؿد شٖفُتف، ؾَٚل:  )صحٔح مسِؿ، بٚب ذم ؿقفف ظِٔف افسلم: ٕقر إٔی أراه، ش. ٕقًرا رأي

 (04-00رؿؿ: 

 اجلؿع بني األقوال ادختؾػة حول رؤية البارئ سبحاكه: 

ؾًـ أيب مقشك  واجلّع بْٔٓٚ إٔف مل حتهؾ افرؤيٜ افتل يستَر هبٚ افْير. ؿٚل ادٍنون:

ْٝ ُشُبح» إصًري: ف( مٚ إتٓی إفٔف ِحجُٚبف افْقُر، فق ـَنٍف ٕحرؿ ِٓ ف )أي إٔقاُر وج ِٓ ُٚت َوج

ف َِ مل حتهؾ افرؤيٜ مـ  أو َٕقل: وحتََٝ افرؤيٜ افتل يستَر هبٚ افْير. ش.بُكه ِمـ خِ

أو  أو مل ينٚهد افذات، وإٕام صٚهد افْقر. وإٕام حتََٝ رؤيٜ دون رؤيٜ. افدرجٜ افًِٔٚ،

ُٛ وأمٚ مٚ روي مـ اف ٓ بٚفبك. حهِٝ ادنٚهدة بٚفَِٛ، رؤيٜ افبكيٜ ؾًّْٚه: أودع افَِ

 افرؤيٜ افبكيٜ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   14   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾتح »ـام إٔف ورد بٕٔٚف ذم  وذح ادٍنون مسٖفٜ رؤيٜ افبٚرئ ذم تٍسر شقرة افْجؿ.

  وؽرمهٚ. ،«ؾتح ادِٓؿ ذح مسِؿ»و ،«افبٚري

 وظِٔف أدفٜ مْٓٚ:  د أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أن ادًراج ـٚن مع افروح واجلسد.يًتَ

 الروح مع اجلسد:  أدلة معراج

وحٔٞ ؿهد بٔٚن  ( ذم مَٚم افتًجٛ.خل(،ويىِؼ )خلبدأ نيٜ اإلهاء بـ )( 4)

ظـ افًجز ظْد منٚهدة  زيف اهلل تًٚػتستًّؾ ذم تْ «  خل» ـِّٜ  ظجٚئٛ افَدرة اإلهلٜٔ.

وافسٍر ذم  ؿف ذم مقوع افتًجٛ يتىِٛ إثبٚت ؽٚيٜ افتًجٛ ذم ؿهٜ ادًراج.نيٚتف. وإضل

 بؾ حيهؾ فًٚمٜ افْٚس.  وات بٚفروح ؾَط فٔس ممٚ يبًٞ ظذ افتًجٛ،مُِقت افسام

ـام  افتل تدل ظذ جمّقع افروح واجلسد، ذم أيٜ افُريّٜ، «افًبد» ( وردت ـ0ِّٜ)

  (اىػيق) َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱ( ١١اجلَ/ ) َّ       يت  ىت نت مت زت رت ُّٱؿٚل:

( اإلهاء يىِؼ ظذ ) هن من  خن حن جن  ُّٱ ٚػ:ٕحق ؿقفف تً اجلسد،إذهٚب َّ 
ٔد/ ) (٢٥الشػراء/ ) َّ جع  مظ حط مض خض حض جض مصٱُّ (١١ْ

 ؾ٘ن ادرء يرى ذم ادْٚم ـؾ رء. ( مل يُـ مٚ يبًٞ ظذ افًجٛ فق ـٚن مْٚمٚ؟1) 

 ـام يُّـ ٕزول جزيؾ مع اجلسد، وؿس ظِٔف صًقد افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظروجف.

وافْزاس، . 04-000ٞ افتٍهٔع مع أجقبٜ ادُْريـ: ذح افًَٚئد، ص)راجع فِدٓئؾ وافبح اشتبًٚد ؾٔف. وٓ

ومٍٚتٔح افٌٔٛ، . /1-1وّـ مَٚٓتف. وذح ادَٚصد ش اإلهاء وادًراج»ومَٚفٜ افُقثري ادسامة بـ . 00-01ص

 (4وروح ادًٚين، اإلهاء: ․4اإلهاء:

 شبفات الـافني لؾؿعراج حال القؼظة وكشػفا: 

)صحٔح  ش.واشتَٔظ وهق ذم مسجد احلرام» بخٚري ذم صحٔحف، وؽُره:( روى اف4)

 ممٚ يدل ظذ إٔف ـٚن ٕٚئام. (4افبخٚري، رؿؿ:

 اجلقاب:

ذم هق أخىٖ ؿد  و رواه ذيؽ، وهق ـثر افٌِط وإن ـٚن مـ رواة افبخٚري، -4

 مْٚزل إٕبٔٚء ذم افسامء. ترتٔٛ 

ظذ إٔف ظزر ظـ افرجقع ظـ شر افسامء إػ ممٚ دل  هذه إفٍٚظ ذم هنٚيٜ احلديٞ، -0



َ قيدةَ الع َ شرحَ   10   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾتح افبٚري، بٚب  .0/042)ذح افْقوي ظِی مسِؿ، بٚب اإلهاء برشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ إرض بٚفَٔيٜ.

 (/021ادًراج 

ش ُؾِرج ظـ شَػ بٔتل وإٔٚ بُّٜ »: وؾٔام خيص بدايٜ ادًراج جٚء ذم صحٔح افبخٚري

ممٚ يدل ظذ أن آبتداء ـٚن مـ  ()رؿؿ:ش. بْٔام إٔٚ ذم احلىٔؿ» وذم روايٜ: ،(1)رؿؿ:

 وبدأ اإلهاء مـ احلىٔؿ. احلىٔؿ. واجلّع بْٔٓام إٔف خرج مـ بٔتف إػ احلىٔؿ،

وهق خلف  تٍٔد ـتٛ افتٚريخ وافسرة أن ابتداء ادًراج ـٚن مـ بٔٝ أم هٕٚئ،

صٚر بٔٝ أم هٕٚئ ؾٔام بًد؛ ٕن  فٕٗوفف أن بٔت افِٓؿ إٓ بٖن افيٚهر؛ ٕن ادرء يْٚم ذم بٔتف،

ثؿ أخذه أم  ظَٔل أخذ بٔٝ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بًد اهلجرة، ومل يُـ ؿد نمـ حْٔئذ.

 ؾُٚن بٔٝ أم هٕٚئ إتٓٚء.  ،-ابْٜ ظّف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ–هٕٚئ 

 َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ُّٱفف تًٚػ:( ؾن بًض ادٍنيـ ؿق0)

 هٜ ادًراج؟بَ (٠٦اإلْساء/)

 :اجلواب

 هبٚ ادًراج، بؾ ؾتح مُٜ، افذي تٖخر. دوفٔس ادرا ادْٚم. افرؤيٚ ذم :ادراد بٚفرؤيٚ -4

ؾَد ؾن ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام أيٜ افُريّٜ  وإن محِْٚهٚ ظذ ادًراج ـٚن رؤيٚ ظغ.

)صحٔح افبخٚري،  ش.ُأِهي بفل رؤيٚ ظغ ُأِرََيٚ رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ فِٜٔ ه» بَقفف:

 (14رؿؿ:

 وتنٓد إبٔٚت افتٚفٜٔ بٖن افرؤيٚ تًْل منٚهدة رء ظجٔٛ. 

ُِّٔؾ وافٍوؾ افذي فؽ ٓ يّيض  موی اف

 

َِی ذم افًٔقن مـ افٌّض ۞  ورؤيٚك أح

 (42)ديقان ادتْبل، ص 

 و ـّز  فِرؤيٚ  وهش  ؾٗاده

 

۞وبؼى ؿًِبٚ ـٚن ََج ٚ بلبِف 

 (/شبؾ اهلدی وافرصٚد  ./. روح ادًٚين /1افنٓٚب ظِی تٍسر افبٔوٚوي )حٚصٜٔ  

وبؼ ؾٗادا ؿَِٚ وؿٚل: دٚ رأى افهٔد ـز ؾرحٚ وهورا،أثْك افنٚظر ظذ افهٔٚد،

  ظذ افهٔد مـ ظدمف.

 جًِْٚ مٚ أريْٚـٓٚ ؾتْٜ فٍُِرة. ؾًّْك أيٜ:ادراد بٚفرؤيٚ هْٚ رؤيٚ افًغ.

()  َٔف؟رحٚر وبٚرد ؾُٔػ إظذ  مٚ ؾقؿْٚ ـرة ٕٚريٜ. ؿٚل بًض افٍلشٍٜ:ِؿ

ـَ اإلٕسٚن مـ تقؾر مٚ حيٍيف ويهقٕف،اجلقاب: أؾل يُقن هق إذا ـٚن اهلل تًٚػ مُ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وؿد أصبح افَقل بٚفُرة افْٚريٜ افٔقم خٔٚٓ ٓيّٝ إػ احلََٜٔ ؿٚدرا ظذ أن حيٍظ رشقفف؟

 بهِٜ. 

(1)ِافىقيِٜ ذم هذه اددة افٔسرةـٔػ حتََٝ هذه افرح ٜ ؟ 
 اجلقاب

ؾُذفؽ مْح اهلل تًٚػ افْبل  اتٍؼ ظِامء افىبًٜٔ افٔقم ظذ أن افنظٜ ٓ حد هلٚ، -4

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هظٜ مل يسبؼ فف مثٔؾ ذم افًٚمل. 

َُِٜٔ ت وهق افُٓربٚء. وافزاق مـ افزق، ي بف بٚفزاق،أه -0  ٝنُِتؾُٖن افَقة اد

 صقرة افزاق. ذم 

-  :طٓر ظذ اجلسد أحُٚم افروح، ومتثؾ افروح وادًٚين »ؿٚل افنٚه ويل اهلل رمحف اهلل

ؾُام أن هظٜ افروح فٔس  اجلسؿ ـٚفروح.أي: صٚر  (02/0)حجٜ اهلل افبٚفٌٜ . «افروحٜٔ أجسٚدا

 هلٚ حد، ؾُذفؽ تًقد هظٜ اجلسد ٓ حد هلٚ ؾٔام إذا أؤٍٝ ظِٔف حٚل افروح. 

إجسٚم بنتك صقرهٚ وإٔقاظٓٚ مـ إرض أو افُقاـٛ أو إجرام افٍُِٜٔ  -1

ف إٓجذاب بٖمر اهلل تًٚػ. حتّؾ جٚذبٜٔ افثَؾ، يًز ظْٓٚ بٕٚٓجذاب. ؾٚجتًّٝ مًف  ؾُقجر

 هظٜ افروح وهظٜ افزاق وافَقة ممٚ مُْف مـ افقصقل إػ افساموات ذم مدة يسرة. 

 ة مـ مَٚل افنٔخ صّس احلؼ إؾٌٚين رمحف اهلل.خلصٜ هذه ادَٚفٜ مستَٚ

  احلؽؿة يف بدء ادعراج من بقت ادؼدس:

أهي  :بدئ بًّراج رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ بٔٝ ادَدس دون افًُبٜ، أي

 ًٓ وؿهد مْف بٔٚن صدق دظقى مًراجف صذ اهلل  ثؿ مْٓٚ إػ افسامء،  إػ بٔٝ ادَدس،بف أو

ؾٓؿ صذ اهلل ظِٔف  شٖفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٍٚر مُٜ ظـ بٔٝ ادَدس، ظِٔف وشِؿ. دٚ ؾًرى

وذح هلؿ افْبل صذ اهلل ظِٔف  وشِؿ ببٔٝ ادَدس. ؾِق إٔف بدئ ادًراج مـ افًُبٜ ادؼؾٜ،

 وؾٔف حُؿ ظديدة أخرى.  مل يٗمْقا بٕٚخبٚر افسامويٜ،، وشِؿ مٚ صٚهده ذم افساموات

 ج: الؼصد من رحؾة ادعرا

وفَٚء  افَهد مـ رحِٜ ادًراج إراءة افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أيٚت افُزى،

مـ »وافبنٚرة بـ  أواخر شقرة افبَرة.موّقن وإٕزال  إٕبٔٚء، وؾرض افهِقات اخلّس،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   11   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ش.مٚت ومل يؼك بٚهلل دخؾ اجلّْٜ

شٚفٜ ذم وفِنٔخ حمّد بخٔٝ ادىًٔل ر وأفػ ظدد مـ افًِامء حقل اإلهاء وادًراج،

   شافُِامت افىٔبٚت ذم ادٖثقر ظـ اإلهاء وادًراج مـ افروايٚت...» ادقوقع ٕؼت بٚشؿ

 موجز قصة ادعراج: 

 ًً /رجٛ 0ٚ ذم حىٔؿ افًُبٜ يقم آثْغ ـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ موىج

افذي  زاق،وأرـبف اف، إذا أتٚه جزيؾ وؿٚل فف: ِه مًْٚ ؿبؾ اهلجرة بسْٜ واحدة، ادرجٛ،

ؾٖهي بف هبذه افنظٜ إػ بٔٝ  بِغ مـ هظتف إٔف ـٚن يوع رجِف ظْد مْتٓك افبك.

حٔٞ َجع اهلل تًٚػ شٚئر إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسلم مًجزة فِْبل حمّد صذ  ادَدس ذم افنٚم،

ـؾ يْتير مـ يهع  واصىػ إٕبٔٚء صٍقؾٚ، وأذن هبٚ جزيؾ ظِٔف افسلم، اهلل ظِٔف وشِؿ،

ؾهذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بسٚئر  مف،ؾٖخذ جزيؾ بٔده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿدى  ؿ؟هب

  إٕبٔٚء وادرشِغ وادلئُٜ.

وأمٚ افذيـ صِقا مًف ذم بٔٝ ادَدس ؾٔحتّؾ إرواح، »ؿٚل افًلمٜ افَٚري: 

)مرؿٚة ادٍٚتٔح، بٚب ذم ادًراج(..شوحيتّؾ إجسٚد بٖرواحٓٚ

 ٓٝ رحِٜ افدٕٔٚ بٚفزاق.وإػ هْٚ إت

وتَقل بًض  ثؿ ظرج بف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ادسجد إؿل إػ افسامء،

 وادًراج هق افدرج، أو افسِؿ. افروايٚت: هذه افرحِٜ افسامويٜ مل تُـ بٚفزاق؛ بؾ بٚدًراج،

 ِٓٚ حديٞ. ومل يرد بتٍهٔ واهلل تًٚػ أظِؿ بٚفدرج افتل صًد هبٚ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،

افسلم ذم افسامء افثٕٜٚٔ،  وظٔسك وحئك ظِٔٓام ؾَِل ندم ظِٔف افسلم ذم افسامء إوػ،

وإدريس ظِٔف افسلم ذم افسامء افرابًٜ، وهٚرون ظِٔف  ،ػ ظِٔف افسلم ذم افسامء افثٚفثٜويقش

ٔف افسلم ذم وإبراهٔؿ ظِ ،افسلم ذم افسامء اخلٚمسٜ، ومقشك ظِٔف افسلم ذم افسامء افسٚدشٜ

 افسامء افسٚبًٜ. 

ورأى هبٚ مـ  ثؿ دخؾ اجلْٜ،، ومرى ذم ضريَف بٚفُقثر ثؿ صًد إػ شدرة ادْتٓك،

ثؿ ظروٝ ظِٔف  شًّف أذن، وٓخىر ظذ ؿِٛ بؼ. ظجٚئٛ افَدرة، مٚ مل يَره ظغ وٓ

 . ةً وؿق فف حديد وٓ حجر وٕحقمهٚ صدةً  يًد مٚ ٓ بًذاهبٚ وصدائدهٚ ونٓمٓٚ، افْٚر،

ؾسٖل جزيؾ مـ هٗٓء؟  رأى ؾٔٓٚ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َجٚظٜ يٖـِقن ادٔتٜ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،ثؿ دمٚوزه افذيـ يٌتٚبقن افْٚس( ثؿ أؽِؼ بٚب افْٚر، :)أي هٗٓء أـِٜ حلقم افْٚس. ؾَٚل:

 ؾٕ٘ف مل يٗمر بف بتجٚوزه.  جزيؾ ظِٔف افسلم؛ فسدرةووؿػ بٚ

افدرة افٍردة » ذم وحََْٚ  ظِٔف وشِؿ وتٖخر جزيؾ.مل يثبٝ تَدم افْبل صذ اهلل وؿٔؾ:

ط:  ،0/10) إٔف مل يثبٝ دمٚوز افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شدرة ادْتٓك. «ةذح ؿهٔدة افزد

  (.ضبًٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 0/11. و/بٚـستٚنببِؼز زمزممىبًٜ 

واظِؿ  بؾ بٚفًغ، ٚفَِٛ،وافهحٔح إٔف مل تُـ رؤيٚ ب ورأى صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ربف.

وإحٚديٞ ذم افبٚب خمتٍِٜ  أن افهحٚبٜ اختٍِقا ذم رؤيٜ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ربف،

 وهق مٚ ظِٔف ظبد اهلل بـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام وـٚؾٜ ادحََغ مـ افهحٚبٜ وإئّٜ. ٚ.أيًو 

ثؿ  هِقات اخلّس.وؾروٝ ظِٔف اف ا، وـِّف ربف،وخرى افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شٚجدً 

 ثؿ رـٛ مْٓٚ افزاق حتك وصؾ مُٜ ادُرمٜ.  ظٚد افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

وظرؾقا صقتف صذ اهلل  شِؿ ظذ بًوٓٚ، ومرى ذم ضريَف بثلث ؿقاؾؾ دمٚريٜ ؿرصٜٔ،

 وإتٓٝ هذه افرحِٜ ؿبؾ افهبح.  وصٓدوا بف بًد ظقدهتؿ إػ مُٜ. ظِٔف وشِؿ،

 افُلم ظِٔف ذم ؾتح افبٚري بٚب حديٞ اإلهاء، وبٚب وؾهؾ ابـ حجر رمحف اهلل

وتقخٔٚ فلختهٚر شَْٚ هذه افَهٜ مـ  وَجع بغ خمتِػ افروايٚت وإؿقال. ادًراج،

وفلشتزادة مْٓٚ  فٍِّتل حمّد صٍٔع رمحف اهلل مع حذف وزيٚدات. «إٕبٔٚءخٚتؿ  شرة »

 . /01-0 راجع: ؾتح افبٚري

 .«افدرة افٍردة ذح ؿهٔدة افزدة»ؾ ذم ؿهٜ ادًراج ذم وهدٕٚ بًض افتٍٚصٔ
(0/-12 )و ؾهؾ افنٔخ حمّد إدريس افُٕٚدهِقي ، ط: دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت

 ، مْٓٚ مٚ يع: «شرة ادهىٍك» افُلم ظِٔٓٚ تٍهٔل ذم ـتٚبف

  صؼ صدره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؽسؾ بامء زمزم ذم ضسٝ مـ ذهٛ. -4

مل يرـبؽ أظز مْف، وتًرق  وؿقل جزيؾ ظِٔف افسلم فف: افزاق ذم افىريؼ،تدفؾ  -0

 افزاق.

- ،ٚوإخبٚر جزيؾ إيٚه بٖٕف مٓجره.  ٕزوفف ذم أرض ذات ٕخؾ، وصلتف هب 

 صلتف بقادي شْٔٚ.  -1

- .صلتف بّديـ 

- .صلتف ببٔٝ حلؿ حٔٞ وفد ظٔسك ظِٔف افسلم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ِه، وؿقل جزيؾ: فْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،شلم افًجقز وافًجقزة ظذ ا 

  وافًجقز هق افنٔىٚن. وافًجقزة هل افدٕٔٚ،

- ،رد ظِٔٓؿ ،  وؿقل جزيؾ: شلم َجٚظٜ مـ إٕبٔٚء ظذ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 هٗٓء بًض إٕبٔٚء. 

-  .رؤيتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افدجٚل وخٚزن افْٚر 

 َٚم احلجر. رؤيتف أـِٜ افربٚ وافت -42

وؿقل جزيؾ:  رؤيتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕٚشٚ يرزظقن وحيهدون ذم يقم واحد، -44

 هٗٓء ادجٚهدون ذم شبٔؾ اهلل. 

وظذ  رؤيتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مًٕٚل افزـٚة بحٔٞ ترض رؤوشٓؿ بٚحلجر، -40

 يرظقن رظل اإلبؾ.  ؾروجٓؿ خرق،

4- :ؾٚفزٕٚة وافزإٔٚت  وذم إخرى: ٕٚوٟ، ،ذم إحدامهٚ ين رؤيتف افِحؿ ذم ؿدريـ

 ويسـقن مٚ أحؾ هلؿ مـ افْٚوٟ.  يٖـِقن افْل،

 وهٗٓء هؿ اخلىبٚء افذيـ ٓ رؤيتف إٔٚشٚ ُتَرض أفسْتٓؿ وصٍٚهٓؿ بٚدَراض، -41

 يًِّقن بام يَقفقن. 

4- ُٚن صًقره بٚفرائحٜ افىٔبٜ افبٚردة ذم مُٚن، وبٚفرائحٜ اخلبثٜٔ ذم مُٚن نخر، ؾٚد

 إول هق اجلْٜ، وادُٚن أخر هق افْٚر. 

4- ،ورؤيتف إيٚه وهق يهع.  مروره بَز مقشك ظِٔف افسلم 

 مـؽر اإلرساء كافر، ومـؽر ادعراج ضال: 

ثٚبٝ بٚفَرنن  -أي افرحِٜ مـ مُٜ إػ بٔٝ ادَدس-اإلهاء  ؿٚل أهؾ افًِؿ:

فق » ؛ؾُّْره وٚل يٞ افهحٔحٜ افًديدة،ؾُّْره ـٚؾر. وأمٚ ادًراج ؾثبٝ بٕٚحٚد افُريؿ،

إُٔر ادًراج مـ بٔٝ ادَدس ٓ يٍُر، وذفؽ ٕن اإلهاء مـ احلرم إػ احلرم ثٚبٝ بٚٔيٜ، 

وهل ؿىًٜٔ افدٓفٜ، وادًراج مـ بٔٝ ادَدس إػ افسامء ثبٝ بٚفسْٜ، وهل طْٜٔ افروايٜ 

 ، بٚب اإلمٚمٜ(2/4. وإير: ؾتح افَدير 00)مْح افروض إزهر ذم ذح افٍَف إـز، صش. وافدرايٜ

  ىق يف ُّٱ: ؾ٘ن ؿٔؾ:جٚء افَرنن افُريؿ برؤيتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جزيؾ ذم افسامء
(انلذً) َّ  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يستِزم ذفؽ  وٓ ؿد جيٚب ظْف بٖٕف يتحدث ظـ رؤيتف ظْد شدرة ادْتٓك، ؿِْٚ:

ًٕؿ ثبٝ صًقده بٕٚحٚديٞ وأخبٚر  ٜ مـ إشٍؾ.حتَؼ هذه افرؤي يُّـو افهًقد إفٔٓٚ،

 .ٚوٕٗمـ هب أحٚد،

 


 10-  ِّ ُّ اهلُل َتَػاََل ةِ ٌَ ْكَر

َ
ي أ ِ ِّ -َواْْلَُْٔض اَّلَّ ِت ٌَّ . -ِديَاجًا ِِلُ  َزقٌّ

  

 وٕحقه.  ،افسد()( افزـٜ.0)( جمتّع ادٚء ادحدود مـ ـؾ جٕٚٛ.4احلقض: )

ٌِٔٚث: افًتٚد وافًقن.   اف

 صذ اهلل عؾقه وسؾم الؽوثر يوم الؼقامة:  ى الـبي  يعط  

 ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ٚ يسَل بف أمتف.يًىك ـؾ ٕبل يقم افَٔٚمٜ حقًو 

إن فُؾ ٕبل حقًوٚ، وإهنؿ يتبٚهقن أَيؿ أـثر واردة، وإين أرجق أن أـقن أـثرهؿ »

 ، وهق حديٞ صحٔح(011)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.واردة

وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: ( ١الهٔجر/ ) َّمث زث رث ٱُّٱًٚػ:وؿٚل ت

أتدرون مٚ افُقثر؟...إٕف هنر وظدٕٔف ريب ظز وجؾ، ظِٔف خر ـثر، هق حقٌض تِرد ظِٔف »

 (122)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:احلديٞ.ش. أمتل يقم افَٔٚمٜ

 ٜ. افْٓر افُقثر ذم اجلْ (0) احلقض افُقثر ذم ادحؼ. (4ذم أخرة حقوٚن: )

 موجز عن احلوض الؽوثر يف ضوء األحاديث: 

 صول احلوض وعرضه: 

 افىقل وافًرض شقاء. :أي .«وأضراؾف متسٚويٜ ضقل حقيض مسرة صٓر.» (4)

( مـ ) ( مـ ادديْٜ إػ افنٚم.). ( مـ صًْٚء إػ ادديْٜ ادْقرة) (مـ إيِٜ إػ ظدن.0)

 ( مـ أيِٜ إػ صًْٚء. ) ( مـ ظامن إػ إيِٜ.) ادديْٜ إػ ظامن.

وثؿ روايٚت أخرى اختٍِٝ ذم ادسٚؾٜ،  هذه افروايٚت افسبع أخرجٓٚ اإلمٚم مسِؿ.

 ؾّثل : مـ افُقؾٜ إػ مُٜ ادُرمٜ وٕحقهٚ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وذحٝ إحٚديٞ افْبقيٜ مسٚؾٜ احلقض بٚدسٚؾٚت بغ اددن ادختٍِٜ ظذ ؿدر 

بؾ افتَدير  افٌرض مْف حتديدهٚ؛وفٔس وظذ مٚ يًرؾقٕف ظـ إمٚــ،  ظَقل افْٚس،

وَجع أهؾ افًِؿ بْٔٓٚ مـ  وحٚصِٓٚ َجًٔٚ أن احلقض واشع وظريض جدا. وافتَريٛ،

. ذح افْقوي ظِی مسِؿ، بٚب إثبٚت حقض ٕبْٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. 44/12-10ؾتح افبٚري  )راجع: وجقه صتك.

 ذم ظيؿ حقض افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(، بٚب 1-و /0ادٍٓؿ دٚ أصُؾ مـ تِخٔص ـتٚب مسِؿ 

 وصف ماء احلوض الؽوثر: 

 ( أبٔض مـ افثِٟ/أبٔض مـ افٍوٜ/ أبٔض مـ افِبـ. 4)

 ( أحذ مـ افًسؾ/أحذ مـ افِبـ ادزيٟ بٚفًسؾ. 0)

( ).ِٟأبرد مـ افث 

 أضٔٛ مـ ادسؽ. ( 1)

 أواين الرشب: 

 أوإٔف مثؾ ظدد افُقاـٛ. ( 4)

 فْجقم. أـثر مـ ظدد ا (0)

(أـثر مـ افْجقم وافُقاـٛ ذم ) . فٔؾ صٍٚف وميِؿ ٓ ؽٔؿ  

 ـٔزان، ومًْٚهٚ: ـقب ، وإٕٚء بًروة. وذم بًض افروايٚت:( 1)

( .ٜذم بًوٓٚ: أبٚريؼ افذهٛ وافٍو )
 ( ) .ْٜهذه نٕٜٔ اجل 

 مزيد من الصػات واألحوال: 

 ورد ذم ـثر مـ إحٚديٞ ترصٔع حقاؾف بٚجلقاهر. 

 ؾتٚه مـ ذهٛ. حٚ -

 يل وافٔقاؿٔٝ.جيري هذا افْٓر ظذ افم -

 وؾٔف مٔزابٚن يّدإف مـ افْٓر افُقثر ذم اجلْٜ. احلقض افُقثر  ذم ادحؼ، -

 أحد مٔزابٔف مـ ذهٛ، وأخر مـ ؾوٜ. ذم روايٜ: -

 .«رى حقيض أنإين ٕ واهلل،» ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذات مرة: -



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 )أي مْتيرـؿ(. ؿ ظذ احلقض.إٔٚ ؾرضُ -

 يتجف إفٔف ٕٚس ؾٔذادون مْف. -

 تذـر بًض افروايٚت إظامل افتل حترم ادرء احلقض.-

 فُؾ ٕبل حقض. -

 وٕهقص هذه افروايٚت مٚ يع: 

إن حقيض أبًد مـ أيِٜ مـ »ظـ أيب هريرة أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

 .شحذ مـ افًسؾ بٚفِبـ، ؤٕٔتف أـثر مـ ظدد افْجقمٚ مـ افثِٟ، وأهلق أصد بًٔٚو  ،ظدن

 ش.إٔٚ ؾرضُؿ ظذ احلقض، مـ ورد ذب، ومـ ذب مل ييّٖ أبدا»وذم روايٜ: 

حقيض مسرة صٓر، وزوايٚه شقاء، ومٚؤه أبٔض مـ افقرق، ورحيف »وذم روايٜ: 

 ش.أضٔٛ مـ ادسؽ، وـٔزإف ـْجقم افسامء، ؾّـ ذب مْف ؾل ييّٖ بًده أبدا

 ش.وإين واهلل ٕٕير إػ حقيض أن»وذم روايٜ: 

ش حقوف مٚ بغ صًْٚء وادديْٜ»وظـ حٚرثٜ، إٔف شّع افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

ترى ؾٔف إٜٔٔ مثؾ »؟ ؿٚل: ٓ، ؾَٚل ادستقرد: شإواين»ؾَٚل فف ادستقرد: أمل تسًّف ؿٚل: 

 .شافُقاـٛ

وافذي ٍٕس حمّد بٔده »ؿٚل:  ؟مٚ نٕٜٔ احلقضظـ أيب ذر، ؿٚل: ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل 

ٕٔٔتف أـثر مـ ظدد ٕجقم افسامء وـقاـبٓٚ، أٓ ذم افِِٜٔ اديِّٜ ادهحٜٔ، نٕٜٔ اجلْٜ مـ 

ذب مْٓٚ مل ييّٖ نخر مٚ ظِٔف، ينخٛ ؾٔف مٔزابٚن مـ اجلْٜ، مـ ذب مْف مل ييّٖ، ظروف 

 ش.مـ افِبـ، وأحذ مـ افًسؾمثؾ ضقفف، مٚ بغ ظامن إػ أيِٜ، مٚؤه أصد بٔٚوٚ 

وشئؾ ظـ ذابف ؾَٚل: ش مـ مَٚمل إػ ظامن»وذم روايٜ: ؾسئؾ ظـ ظروف ؾَٚل: 

ُّٝ ؾٔف مٔزابٚن يّدإف مـ اجلْٜ، أحدمهٚ مـ » ٌُ أصد بٔٚوٚ مـ افِبـ، وأحذ مـ افًسؾ، َي

 ش.ذهٛ، وأخر مـ ورق

ؾٔف مـ إبٚريؼ ـًدد  ؿدر حقيض ـام بغ أيِٜ وصًْٚء مـ افّٔـ، وإن»وذم روايٜ: 

 ش.ٕجقم افسامء

)افروايٚت ـِٓٚ مـ: صحٔح مسِؿ،  ش.وإن بًد مٚ بغ ضرؾٔف ـام بغ صًْٚء وأيِٜ»وذم روايٜ: 

 بٚب إثبٚت حقض ٕبْٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وصٍٚتف(



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، 011)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.حقيض ـام بغ افُقؾٜ إػ احلجر إشقد»وذم حديٞ نخر: 

 ذم صٍٜ أواين احلقض(بٚب مٚ جٚء 

ش. حٚؾتٚه مـ ذهٛ، وجمراه ظذ افدر وافٔٚؿقت، تربتف أضٔٛ مـ ادسؽ»وذم روايٜ: 

 ، بٚب ومـ شقرة افُقثر(4)شْـ افسمذي، رؿؿ:

ؿ أـثر واردة، وإين أرجق أن أـقن »وذم روايٜ:  إن فُؾ ٕبل حقوٚ وإهنؿ َيتبٚهقن أَيُّ

 ، بٚب مٚجٚء ذم صٍٜ احلقض(011)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.أـثرهؿ واردة

 أحاديث احلوض الؽوثر متواترة: 

رويٝ » ؿٚل افًلمٜ افَرضبل: بٌِٝ إحٚديٞ اخلٚصٜ بٚحلقض افُقثر حد افتقاتر.

ذم افهحٔحغ ظـ ٕحق ظؼيـ  ( صحٚبٔٚ.2أحٚديٞ احلقض افُقثر ظـ أـثر مـ )

 (. /2)ادٍٓؿ  صحٚبٔٚ. ثؿ رواهٚ افتٚبًقن بًدد ـثر.

هـ( إحٚديٞ اخلٚصٜ بٚحلقض افُقثر ذم 10:مافًلمٜ ٕٚس افديـ افدمنَل)َجع 

 (/0)إحتٚف افسٚدة ادتَغ  رشٚفٜ.

هـ( 0:م) فِّحدث بَل بـ خمِد «احلقض افُقثر» ظلوة ظذ ذفؽ ضبع ـتٚب

( صٍحٜ، 42وهذا افُتٚب ذم) (.ـه:مظذ جزء بَل بـ خمِد ٓبـ بنُقال) «افذيؾ»و

 ( صحٚبٔٚ مـ أحٚديٞ خٚصٜ بٚحلقض افُقثر.442رواه ٕحق ) يتوّـ مٚ

 ذكر هنر احلقاة يف ضوء األحاديث: 

 هذا افْٓر ظذ مبدأ ضرق اجلْٜ ذم أؾقاهٓٚ. ( 4)

 . «هنر اجلْٜ»و ،«هنر احلٔقان»و «هنر احلٔٚء»و ،«هنر احلٔٚة» ؿ هذا افْٓر:( اش0)
َُٔبثُّ »... ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ، أو شاحلٔقان»، أو ؿٚل: شقن ظذ هنر احلٔٚؾ

 (4424)مسْد أمحد، رؿؿ:ش.هنر اجلْٜ»، أو ؿٚل: شاحلٔٚة»ؿٚل: 

( :ؾَٔقل اهلل ظزى وجّؾ )« ٓع افْبٔقن، وصٍع ادٗمْقن ومل يبؼ إ ٍَ ، وص ُٜ ِٝ ادلئُ ً ٍَ ص

ِقا  َّ ُٔخِرج مْٓٚ ؿقًمٚ مل َيً ًٜ مـ افْٚر، ؾ ََٔبِض ؿبو خًرا ؿّط ؿد ظٚدوا مُحَاًم، أرحؿ افرامحغ، ؾ

ٔؾ،  ُٜ ذم مَحِِٔؾ افسى ٔٓؿ ذم هنر ذم أؾقاه اجلْٜ، يَٚل فف: هنر احلٔٚة، ؾَٔخُرجقن ـام ختُرج احِلبى
َِ ُِٔ ؾ

ر وُأَخٔرِض، و مٚ يُقن  ٍِ جر، مٚ يُقن إػ افنّس ُأَصٔ أٓ تروهنٚ تُقن إػ احلََجر، أو إػ افنى



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
َٝ ترَظی بٚفبٚديٜ! ؾٔخرجقن مْٓٚ إػ افيرؾر يُقن أبَٔض؟ ؾ َٚفقا: يٚ رشقَل اهلل! ـٖٕؽ ـْ

ُُِّٗفٗ ذم رـٚهبؿ اخلقاتؿ يًِرؾٓؿ أهُؾ اجلْٜ هٗٓء ظتَٚء اهلل  احلديٞ.ش. ـٚف

امِشؿ»وذم روايٜ:    (4 ،44)صحٔح مسِؿ، رؿؿ: ش.ؾَٔخُرجقن ـٖهنؿ ِظٔداُن افسى

)ادىٚفٛ افًٚفٜٔ،  ش.و ـام تْبُٝ افثىًٚريرُ ؾْٔبتقن ؾٔٓٚ ـام تْبٝ احلبٜ ذم محٔؾ افسبٔؾ، أ» أو

 (1۰رؿؿ:

سقؾف، ؾٔدخِقن اجلْٜ» وذم روايٜ: ـُ )ادًجؿ  ش.ؾٔزؤون مـ َحْرؿِٓؿ ـام يزأ افَُّر مـ 

 (0إوشط فِىزاين، رؿؿ:

وهذه افُِامت  ظتَٚء اهلل/ ظتَٚء اجلبٚر/ ظتَٚء افرمحـ/ حمررو افرمحـ. يَٚل هلؿ: (1)

ؿٚل: ؾٔخرجقن ـٚفِٗفٗ ذم رؿٚهبؿ اخلقاتؿ، يًرؾٓؿ » بٚهٓؿ أو بغ ظْٔٔٓؿ.مَْقصٜ ذم ج

 (4)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.أهؾ اجلْٜ: هٗٓء ظتَٚء اهلل

َٜ بٌر ظّؾ ظِّقه، »وذم روايٜ: َِٓؿ اجلْ ؾَٔقل أهؾ اجلْٜ: هٗٓء ُظتََُٚء افرمحـ، َأدَخ

مقه   (1)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.وٓ خٍر َؿدى

شْـ افدارمل،  ؛401)مسْد أمحد، رؿؿ:ش.بؾ هٗٓء ُظتَُٚء اجلّبٚر ؾَٔقل اجلبٚر:»ٜ: وذم رواي

 (رؿؿ:

 ․()مسْد أيب يًِی، رؿؿ: ش.ؾَٔٚل: هٗٓء حمّررو افرمحـ»وذم روايٜ: 

 هنر احلقاة غر احلوض الؽوثر: 

ثر يتقجٓقن إػ احلقض افُق )افِٓؿ اجًِْٚ مْٓؿ( افذيـ يدخِقن اجلْٜ ابتداًء،

بذٕقهبؿ  وأمٚ أهؾ اإليامن افذيـ يدخِقن افْٚر ثؿ يدخِقن اجلْٜ، مبٚذة. يؼبقن مـ مٚئف،

 ثؿ يدخِقن اجلْٜ.  ؾتْر وجقهٓؿ، ؾٔخرجقن مـ افْٚر إػ هنر احلٔٚة،

 

  1-  ًْ ُٓ َ ا ل َْ َخَر َفاَغُث اىَِِّت ادَّ ْختَارِ  (1)َوالشَّ
َ
ا ُروَِي ِِف اِْل ٍَ ، َن  (2)َزقٌّ

 

ٕن افنٚؾع يوؿ ـلمف إػ ـلم  ،وشّٔٝ هبٚ فٌٜ: وؿ افقء إػ افقء.افنٍٚظٜ: 

                                                 
وادًْك شقاء.ش. ادخرهٚ اهلل هلؿ»  ،1 ،، 4( ذم 4)
وافزيٚدة حسْٜ حٔٞ ش. ـام ورد ذم إخبٚر» . وذم 4 ،4 ،0 ،4شَط مـ ش ـام روي ذم إخبٚر»( ؿقفف 0)

 ْسخ.وادثبٝ مـ بَٜٔ افش. حؼ»ؿقفف  تنر إػ افدفٔؾ. وشَط مـ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؽره.أو يوؿ افنٍٔع ضِبف إػ ضِٛ ادنٍقع فف،أو ـٚن صٚحٛ احلٚجٜ وحٔدا ؾٕٚوؿ إفٔف 

  افنٍٔع.

: واصىلحٚ. ضِٛ اخلر، أو ضِٛ افًٍق وافٍوؾ مـ افٌر فٌِر ْك افنٍٚظٜ:مً

 خض حض ٱُّٱ ٕحق ؿقفف تًٚػ: ٚ.ٌِقيٜ ؾتستًّؾ ذم افؼ أيًو وأمٚ افنٍٚظٜ اف تىِؼ ظذ اخلر.

 (1) (١٢اىنصاء/ ) َّحك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض

 الشػاعة الؽزى:

فُؾ ٕبل دظقٌة ؿد دظٚ هبٚ ؾٚشُتِجٔٛ، »ظـ إٔس ظـ افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل:

ًٜ ٕمتل يقم افَٔٚمٜ ُٝ دظقيت صٍٚظ  (14صحٔح مسِؿ، رؿؿ: .1)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.ؾجًِ

فُؾ ٕبل دظقة مستجٚبٜ »وظـ أيب هريرة ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:

ؾ ـؾُّ ٕبل دظقَتف، وإين اختبٖت دظقيت صٍٚظٜ ٕمتل يقم افَٔٚمٜ، ؾٓل ٕٚئِٜ إن صٚء اهلل  ؾتًجى

 ()صحٔح مسِؿ، رؿؿ: ش.مـ مٚت مـ أمتل ٓ يؼك بٚهلل صٔئٚ

ْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هذه رواه افبخٚري ومسِؿ وؽرمهٚ ظـ تٍهٔؾ صٍٚظٜ اف

ٚ أن افْٚس يّقجقن يقم افَٔٚمٜ مقًج  :وحٚصِف إٔس ريض اهلل ظْف ذم حديٞ افنٍٚظٜ.

 ا بًد واحٍد: ندم، وٕقحٚ، وإبراهٔؿ، ومقشك، وظٔسك ظِٔٓؿ افسلم،ؾٖٔتقن إٕبٔٚء واحدً 

ؾٔخر افْبل  ا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،يٖتقن حمّدً  وذم هنٚيٜ ادىٚف ن ظـ افنٍٚظٜ،ووهؿ يًتذر

ؾَٔقل افرب تًٚػ: ارؾع  حترضه إٓ وؿتئذ. ا، ؾِّٔٓف اهلل حمٚمد ٓصذ اهلل ظِٔف وشِؿ شٚجدً 

 يٚ رب أمتل، أمتل. ؾَٔقل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: حمّد، واصٍع تنٍع. رأشؽ يٚ

                                                 
افنٍع: وؿ افقء إػ مثِف،... وافنٍٚظٜ: إٓوامم إػ نخر ٕٚسا فف وشٚئل ظْف، »( ؿٚل افراؽٛ إصٍٓٚين: 4)

 (0)ادٍردات ذم ؽريٛ افَرنن، صش. وأـثر مٚ يستًّؾ ذم إوامم مـ هق أظذ حرمٜ ومرتبٜ إػ مـ هق أدٕك

ِٛ فف حٚجٜ، وأصِٓٚ مـ افنٍع افذي هق ود افقتر، افنٍٚظٜ أن يستقهٛ أحد ٕحد صٔئٚ ويى»وؿٚل افرازي: 

 (1)مٍٚتٔح افٌٔٛ، افبَرة: ش.ـٖن صٚحٛ احلٚجٜ ـٚن ؾردا ؾهٚر افنٍٔع فف صًٍٚ

افنًٍٜ ذم افٌِٜ مٖخقذة مـ افنٍع، وهق افوؿ ود افقتر، ومْف صٍٚظٜ افْبل صذ اهلل ظِٔف »وؿٚل افزيًِل: 

 (/0)تبٔغ احلَٚئؼ ش. زيـوشِؿ فِّذٕبغ، ٕٕف يوّٓؿ هبٚ إػ افٍٚئ

 (2)حتٍٜ ادريد، ص ش.وافنٍٚظٜ فٌٜ افقشِٜٔ وافىِٛ، وظرؾٚ شٗال اخلر مـ افٌر فٌِر»وؿٚل افبٔجقري: 

)ظّدة ش. افنٍٚظٜ هل شٗال ؾًؾ اخلر وترك افرضر ظـ افٌر ٕجؾ افٌر ظذ شبٔؾ افرضاظٜ»وؿٚل افًْٔل: 

4/421.ت افٍْقن وافًِقم ( وإير: ـنٚف اصىلح/4ٚافَٚري 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ر أربع مرات، ويدخِٓؿ اجلْٜ  ب٘ذن اهلل تًٚػ.ؾٔخرج افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أمتف مـ افْٚ

 (20)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:.«ٓ إفف إٓ اهلل» وذم ادرة افرابًٜ خيرج مـ افْٚر ـؾ مـ ؿٚل:

 يرد ظذ هذا احلدث أن افْٚس ـِٓؿ يٖتقن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فِنٍٚظٜ، إيراد:

 ينٍع إٓ ٕمتف؟  وئٍد احلديٞ بٖٕف ٓ

 أجٔٛ ظْف مـ وجٓغ:  ؿٚل افًْٔل:: اجلقاب

 ؾَد اـتٍك ببدايٜ افنٍٚظٜ وهنٚيتٓٚ.  ذم احلديٞ اختهٚر.( 4)

ٕٕف مل يرو هذه افزيٚدة إٓ شِٔامن بـ  ؽر حمٍقظ؛ «يٚ رب أمتل أمتل» ؿقفف:( 0)

 ومل يذـرهٚ ؽره مـ افرواة.  حرب،

قد هبٚ ذم إزافٜ اهلقل، أجٚب افَٚيض ظٔٚض وؿٚل: ادراد ؾٔٗذن يل ذم افنٍٚظٜ ادقظ»

ممٚ ش ؾٖؿقل: يٚ رب أمتل أمتل»وفف صٍٚظٚت أخر خٚصٜ بٖمتف، وؾٔف اختهٚر. وؿٚل ادِٓٛ: 

زاد شِٔامن بـ حرب ظذ شٚئر افرواة، وؿٚل افداودي: وٓ أراه حمٍقطٚ؛ ٕن اخللئؼ 

يٞ فٔس اجتًّقا واشتنًٍقا وفق ـٕٚٝ هذه إمٜ مل تذهٛ إػ ؽر ٕبٔٓٚ، وأول هذا احلد

متهل بآخره، وإٕام أتك ؾٔف بٖول إمر ونخره، وؾٔام بْٔٓام فٔذهٛ ـؾ أمٜ مـ ـٚن يًبد، 

وحديٞ: يٗتك بجْٓؿ، وحديٞ ذـر ادقازيـ وافكاط وتْٚثر افهحػ واخلهٚم بغ يدي 

)ظّدة  افَٚري  ش.افرب، جؾ جلفف، وأـثر أمقر يقم افَٔٚمٜ هل ؾٔام بغ أول هذا احلديٞ ونخره

0/4 42/110، بٚب ـلم افرب ظز وجؾ يقم افَٔٚمٜ. وإير: ذح افَسىلين) 

ؿد أجٚب ظْف ظٔٚض وتبًف افْقوي وؽره: بٖٕف » أجٚب ظْف افًْٔل ذم مقوع نخر:و

ا ؾَٔقم ويٗذن ؾٖٔتقن حمّدً »ؿد وؿع ذم حديٞ حذيٍٜ ادَرون بحديٞ أيب هريرة بًد ؿقفف: 

ٕٜٚ وافرحؿ ؾَٔقمٚن بجْبل افكاط ئّْٚ وصامٓ ؾّٔر ، ويرشؾ إم ، أي: ذم افنٍٚظٜشفف

ؿٚل ظٔٚض: ؾبٓذا يتهؾ افُلم ٕن افنٍٚظٜ افتل جيٚء افْٚس  .أوفُؿ ـٚفزق... احلديٞ

)ظّدة  افَٚري ش.إفٔف ؾٔٓٚ هل اإلراحٜ مـ ـرب ادقؿػ، ثؿ دملء افنٍٚظٜ ذم اإلخراج مـ افْٚر

0/40)بٚب صٍٜ اجلْٜ وافْٚر ، 

 فًِؿ ذم ـتٛ احلديٞ حتٝ افنٍٚظٜ افُزى حديٞ افنٍٚظٜ افنٓر،ذـر أهؾ ا

وأظرب افنٔخ ابـ أيب افًز ظـ صدة ظجبف مـ ذـر أئّٜ احلديٞ هذا احلديٞ حتٝ افنٍٚظٜ 

وإٕامجٚء ذـر حديٞ افنٍٚظٜ افُزى ذم  حٔٞ مل يرد ؾٔف ذـر افنٍٚظٜ افُزى. افُزى.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾ افًجٛ مـ إيراد إئّٜ هلذا احلديٞ مـ وافًجٛ ـ» ؿٚل ابـ ايب افًز: حديٞ افهقر.

أـثر ُضُرِؿف، ٓ يذـرون أمَر افنٍٚظٜ إوػ ذم أن يٖيت افرب تًٚػ فٍهؾ افَوٚء، ـام ورد 

قر، ؾٕ٘ف ادَهقد ذم ادَٚم  (4/0)ذح افًَٔدة افىحٚويش. هذا ذم حديٞ افهُّ

ؾٔستَرون »... مْف:ا ٕسقق صىرً  ا،ٚ أضقل مُْرً ثؿ هد افنٔخ ابـ أيب افًز حديثً 

إٕبٔٚء ٕبٔٚ ٕبٔٚ، ـِام جٚءوا ٕبٔٚ أبك، وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: حتك يٖتقين ؾ٘ذا 

ًُ  جٚءوين إىَِٝ حتك نيت افٍحص ؾِٖخرُّ ؿدام افًرش شٚجدا، ؾٔبًٞ اهلل إيلى  ٚ ؾٖٔخذ مِ

؟ ؾَٚل: ؿدام بًودي ؾرؾًْل،... ؿٚل: أبق هريرة: ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل، ومٚ افٍحص

ؾٖؿقل: يٚ رب، وظدتْل افنٍٚظٜ  ،افًرش، ؿٚل: يَقل اهلل: مٚ صٖٕؽ يٚ حمّد؟ وهق أظِؿ

إٔٚ نتُٔؿ ؾٖؿيض بُْٔؿ، ؿٚل رشقل اهلل  :ؾٚؿض بْٔٓؿ، ؿٚل: ؾَٔقل اهلل ،ؾنًٍْل ذم خَِؽ

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ؾٖجلء ؾٖرجع ؾٖؿػ مع افْٚس ؾبْٔام ٕحـ وؿقؾٚ إذ شًّْٚ حسٚ مـ 

امء صديدا ؾٓٚفْٚ، ؾْزل أهؾ افسامء افدٕٔٚ بّثع مـ ؾٔٓٚ مـ اجلـ واإلٕس، حتك إذا دٕقا افس

مـ إرض أذؿٝ إرض فْقرهؿ ؾٖخذوا مهٚؾٓؿ، ؾَِْٚ: أؾُٔؿ ربْٚ؟ ؾَٚفقا: ٓ وهق 

نت،... ثؿ يْزل أهؾ افسّقات شامء شامء ظذ ؿدر ذفؽ مـ افتؤًػ حتك يْزل اجلبٚر ذم 

دلئُٜ حتّؾ ظرصف ثامٕٜٔ،... ثؿ يوع اهلل ظرصف حٔٞ ينٚء مـ إرض طِؾ مـ افٌامم وا

ؾَٔقل: وظزيت وجليل ٓ جيٚوزين أحد افٔقم بيِؿ، ثؿ يْٚدي ٕداء يسّع اخلِؼ ـِٓؿ، 

ؾَٔقل: إين إٔهٝ فُؿ مْذ خَِتُؿ، أبك أظامفُؿ وأشّع ؿقفُؿ، ؾٖٕهتقا إيل ؾٕ٘ام هل 

. تٍسر ابـ أيب 042. تٍسر افىزي، افبَرة:42شحٚق بـ راهقيف، رؿؿ:)مسْد إش. صحٍُؿ وأظامفُؿ تَرأ ظُِٔؿ

 (0/0/. ادًجؿ افُبر فِىزاين حٚتؿ، افزمر:

ؿٚل ابـ ـثر  وحمّد بـ يزيد جمٓقل. ؤًػ، ذم إشْٚد هذه افروايٜ إشامظٔؾ بـ راؾع،

ا، وفبًوف صقاهد ذم» ذم هذه افروايٜ: إحٚديٞ  هذا حديٞ منٓقر، وهق ؽريٛ جد 

ادتٍرؿٜ، وذم بًض أفٍٚطف ُٕٚرة. تٍرد بف إشامظٔؾ بـ راؾع ؿٚص أهؾ ادديْٜ، وؿد اختِػ 

ؾٔف، ؾّْٓؿ مـ وثَف، ومْٓؿ مـ وًٍف، وٕص ظذ ُٕٚرة حديثف ؽر واحد مـ إئّٜ، 

ـٖمحد بـ حْبؾ، وأيب حٚتؿ افرازي، وظّرو بـ ظع افٍلس، ومْٓؿ مـ ؿٚل ؾٔف: هق 

بـ ظدي: أحٚديثف ـِٓٚ ؾٔٓٚ ٕير إٓ إٔف يُتٛ حديثف ذم َجِٜ افوًٍٚء. ؿِٝ: مسوك. وؿٚل ا

وؿد اختِػ ظِٔف ذم إشْٚد هذا احلديٞ ظذ وجقه ـثرة، ؿد أؾردهتٚ ذم جزء ظذ حدة. وأمٚ 
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ا، ويَٚل: إٕف َجًف مـ أحٚديٞ ـثرة، وجًِف شٔٚؿٚ واحدا، ؾُٖٕر ظِٔف  شٔٚؿف، ؾٌريٛ جد 

 (/0-0ابـ ـثر ر )تٍسش. بسبٛ ذفؽ.

 ظذ هذه افروايٜ ادُْرة مْف أظجٛ.  ّٜ احلديٞ بْٚءً افًز مـ أئ وظجٛ ابـ أيب

 الشػعاء يوم ادحرش: 

ويٗذن فسٚئر إٕبٔٚء وادلئُٜ  افنٍٚظٜ افُزى خمتهٜ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

 ٚ بٚفنٍٚظٜ. وافًِامء وؽرهؿ أيًو 

 وافنًٍٚء يقم ادحؼ هؿ: 

 إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسلم. ( 4)

 ادلئُٜ. ( 0)

(ٍٚص ) .ظٜ افنٓٔد 

 افًِامء. ( 1)

(.ادٗمْقن افُٚمِقن )  

(ٍٚص ) .ظٜ حٍيٜ افَرنن افُريؿ 

( ).صٍٚظٜ افهٔٚم 

(.صٍٚظٜ افَرنن افُريؿ ) 

(.صٍٚظٜ افِسَط ) 

 ( صٍٚظٜ اهلل تًٚػ. 42)

ًٜ مـ ؾٔنٍع افْبٔقن وادلئُٜ وادٗمْقن، ؾَٔقل اجل» ْٝ صٍٚظتل، ؾَٔبض ؿبو بُٚر: بَٔ

ُٔخرج أؿقاًمٚ ؿد امُتِحُنقا...  (1)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.افْٚر، ؾ

ٓؿ » ًُ ٍر ، وافْبٔقن، وافنٓداء، وافهٚحلقن، وادٗمْقن، ؾُٔن ُٜ ع ادلئُ ٍى ثؿ ُتَن

 (، وؿٚل: صحٔح ظِی ذط افنٔخغ. وواؾَف افذهبل0)ادستدرك فِحٚـؿ، رؿؿ:ش.اهللُ

: إٕبُٔٚء، ثؿ افًِامُء، ثؿ افنٓداءُ » ٌٜ ع يقَم افَٔٚمٜ ثلث ٍَ ، 14)شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ: ش.َين

 وإشْٚده تٚفػ، ظْسبٜ بـ ظبد افرمحـ مسوك، واهتّف أبق حٚتؿ بٚفقوع(

ًف ذم » ٍى مـ ؿرأ افَرنن واشتيٓره، ؾٖحؾ حلفف، وحرم حرامف أدخِف اهلل بف اجلْٜ وص

 ، وإشْٚده ؤًػ(02)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.ِٓؿ ؿد وجبٝ فف افْٚرظؼة مـ أهؾ بٔتف ـ
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وادستدرك فِحٚـؿ، . 0)مسْد أمحد، رؿؿ:ش.افهٔٚم وافَرنن ينًٍٚن فًِبد يقم افَٔٚمٜ»

 ، وؿٚل احلٚـؿ: صحٔح ظِی ذط مسِؿ. وواؾَف افذهبل(02رؿؿ:

ف، إذا أدَخَؾ أبَقيِف افَّْٚر،» ََط فُراِؽؿ ربى ُط ادُراِؽؿ ربىف أدِخْؾ  إّن افسر َْ َُٔٚل: أَيٚ افسر ؾ

مهٚ بَنِره حتی ُيدِخِٓام اجلْٜ َُٔجرُّ َٜ ؾ ، وإشْٚده ؤًػ فوًػ 42)شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ: ش.أبَقيؽ اجلْ

 مْدل بـ ظع افًْزي(

 أي: مٚ مًْك صٍٚظٜ اهلل تًٚػ؟؟  هؾ يَقل اهلل تًٚػ فرجؾ: اظػ ظـ ؾلن إيراد:

وأمٚ صٍٚظٜ ؽره شبحٕٚف  بنٍٚظٜ اهلل تًٚػ أن يًٍق ظْف ويتجٚوزه. ادراد اجلواب:

أو ترؾع هلؿ  ،أو يتخِهقن مـ افًذاب افذي هؿ ؾٔف ؾٔخرج ادنٍقع هلؿ مـ افْٚر،

 وفف ظّؾ ؿِبل. وذم افْٓٚيٜ خيرج اهلل تًٚػ مـ افْٚر مـ مل يُـ فف ظّؾ طٚهر، افدرجٚت.

حترير اهلل تًٚػ مـ افْٚر تتّٜ فِنٍٚظٚت افسٚبَٜ، ؾسّٔٝ ؾُٖن  ومل يًِّف إٕبٔٚء وادلئُٜ.

  صٍٚظٜ ظذ شبٔؾ ادنٚـِٜ.

وصٍٚظٜ ادقػ ظبٚرة ظـ ظٍقه؛ ؾٕ٘ف تًٚػ ينٍع ؾّٔـ ؿٚل: » ؿٚل افًلمٜ افبٔجقري:

فٔتٍوؾ اهلل  ؛ومل يًّؾ خًرا ؿط ،وأثبٝ افرشٚفٜ فِرشقل افذي أرشؾ إفٔف ،ٓ إفف إٓ اهلل

.  000وإير أيًوٚ: ٕؼ افميل، ص. 2)حتٍٜ ادريد، ص ش.ًدم دخقفف افْٚر بل صٍٚظٜ أحدتًٚػ ظِٔف ب

 (-122وافتذـرة، ص. 2-1وإير فتٍهٔؾ أصحٚب افنٍٚظٜ: افبدور افسٚؾرة ذم أحقال أخرة، ص

 الشػاعة عذ قسؿني: 

 ينٍع إػ أحد أن يَيض حٚجٜ ؾلن.  :( صٍٚظٜ خمِقق إػ خمِقق.أي4)

 وهلٚ ذوط تٚفٜٔ:  افنٍٚظٜ إػ اخلٚفؼ دخِقق، :أي صٍٚظٜ خمِقق إػ خٚفؼ:(0)

  رشوط الشػاعة:

 (٥٢٢ابللرة/ ) َّخس حس جس مخ جخ مح جح ٱُّٱهلل تًٚػ،ؿٚل تًٚػ:( اإلذن مـ ا4)

 (١١انلتأ/ ) َّ يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ( إيامن افنٚؾع وادنٍقع فف،0) 
 (١٠الزخرف/ ) َّ مغ جغ مع جع  مظ حط

 مي ُّٱوؿبؾ هذه أيٜ ؿقفف تًٚػ:( ٥١اِلُبياء/ ) َّ نب مب زب رب يئ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ: 
 ينٍع افًبٚد ادُرمقن. :أي( ٥٠اِلُبياء/ ) َّ يي ىي
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 أقسام الشػاعة الشفرة: 

ا» :ذم ؿقيلٓٚ تأؿسٚم افنٍٚظٜ افنٓرة َجً ر ـد  ّّ   ٜ.تٌىل افنٍٚظٜ ادنَ :أي «خُت

 : افنٍٚظٜ بتخٍٔػ افًذاب.ت

 خ: افنٍٚظٜ بٚخلروج مـ افْٚر.

 م: افنٍٚظٜ دتسٚوي احلسْٚت وافسٔئٚت.

 افنٍٚظٜ دستحؼ افْٚر ومل يدخِٓٚ. م:

 ٚ.ويَقل هبٚ ادًتزفٜ أيًو  افنٍٚظٜ برؾع افدرجٚت، ر:

ٚ.ويَقل هبٚ ادًتزفٜ أيًو  ك: افنٍٚظٜ افُزى،
(1)

 

 افنٍٚظٜ ٕهؾ افُبٚئر.  ك:

 د: دخقل اجلْٜ بٌر حسٚب.

 دخقل َجٔع ادٗمغ اجلْٜ.  د:

وهل بًّْك افًٍق. . صٍٚظٜ اهلل تًٚػ،أ 
(2)

  

 ثة لؾشػاعة التي ذكرها الشقخ إسامعقل الشفقد رمحه اهلل: األقسام الثال

وهذا  يًسض افزيِقيٜ ظذ افنٚه إشامظٔؾ افنٓٔد رمحف اهلل بٖٕف يُْر افنٍٚظٜ.

                                                 
ُٕرت ادًتزفٜ صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم مـ اشتحؼ افْٚر أن ٓ يدخِٓٚ، وؾّٔـ دخِٓٚ أن خيرج مْٓٚ، ( وأ4)

 وأمٚ افنٍٚظٜ افًيّك وافنٍٚظٜ ذم زيٚدة افدرجٚت ؾل يُْروهنٚ. 

قز، ؾبٚفنٍٚظٜ أوػ، وظْدهؿ ٓ جيقز ذفؽ جقاز افًٍق وادٌٍرة بدون افنٍٚظٜ، ؾًْدٕٚ جي وهذه ادسٖفٜ مبْٜٔ ظذ

 بدون افنٍٚظٜ، ؾبٚفنٍٚظٜ ـذفؽ.

 حج مث هت مت خت ٱُّٱؿٚل افَٚيض ظٔٚض: مذهٛ أهؾ افسْٜ جقاز افنٍٚظٜ ظَل، ووجقهبٚ بكيح ؿقفف تًٚل:
، وأمثٚهلٚ، وبخز افهٚدق شًّٚ، وؿد جٚءت (٥١اِلُبياء/ ) َّ نب مب زب رب يئ  ُّٱ(١٦١طّ/ ) َّ مح جح مج

بٌِٝ بّجّقظٓٚ افتقاتر بهحتٓٚ ذم أخرة دذٕبل ادٗمْغ، وأَجع افسِػ افهٚفح ومـ بًدهؿ مـ أهؾ  أثٚر افتل

. 2. وحتٍٜ ادريد، ص0-/0. وراجع فِبحٞ افتٍهٔع: تبكة إدفٜ /4افسْٜ ظِٔٓٚ. )إـامل ادًِؿ 

. وذح إصقل اخلّسٜ 1رة:. ومٍٚتٔح افٌٔٛ، افب40-4َ. وذح افًَٚئد، ص0-014وافْزاس، ص

 (-2فَِٚيض ظبد اجلبٚر ادًتزيل، ص

، بٚب صٍٜ 44/0، بٚب إثبٚت افنٍٚظٜ. وؾتح افبٚري /ح افْقوي ظع مسِؿ فلشتزادة مْف راجع : ذ (0)

قم . وـنٚف اصىلحٚت افٍْقن واف42ًِاجلْٜ وافْٚر. وصٍٚء افسَٚم ذم زيٚرة خر إٕٚم، افبٚب افًٚذ، ص

4/421 4. وإـامل ادًِؿ/-.
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افنٍٚظٜ ظذ ثلثٜ  ؾَٚل: ؾَد حَؼ افنٔخ إشامظٔؾ افنٍٚظٜ حتََٔٚ رائًٚ، آظساض ٍٓغ.

   أؿسٚم:

َٜ  -ظذ خلف روٚه-وهل أن يَبؾ مِؽ مـ ادِقك  الشػاعة بالوجاهة. -4 صٍٚظ

 ٌٜ ًٜ دُِف، وزير فف وجٚهٜ وصقـ . وؿٚي ؾٓذه افنٍٚظٜ  ؾٕ٘ف إذا مل يَبِٓٚ ؾسد ٕيٚم احلُؿ واختؾى

 . فؼعذم ا مٍْٜٔ ومًدومٜ

ـٔل يٌوٛ حبٔبف،  يَبؾ ادرء صٍٚظٜ حبٔبف مـ ؽر روٚ مْف، الشػاعة بادحبة. -0

 ٚ مًدومٜ ومٍْٜٔ. وهذه افنٍٚظٜ أيًو  ؾَٔبؾ افنٍٚظٜ حلٚجٜ ذم ٍٕسف.

 .وهذه افنٍٚظٜ  بٖن يٖذن اهلل تًٚػ بروٚه فْبل أو ويل بٚفنٍٚظٜ، الشػاعة باإلذن

 ثٚبتٜ. 

تَقيٜ اإليامن بٚب اإلذاك ذم » فنٓٔد افُلم ظِٔف ذموؾهؾ افنٔخ إشامظٔؾ ا

 ، وظذ افَسؿ إخر«افنٍٚظٜ افَٓريٜ» ويىِؼ ظذ افَسّغ إول وافثٚين .«افتكف

 . «افنٍٚظٜ اإلذٕٜٔ»
ُٜ واخلقارج أمَر افُبرة تنًْٔٚ ؾٔثبتقن  فٜ ظذ افود مـ ادرجئٜ،وادًتز  وُتَنْرع ادًتزف

 ٚ ادرجئٜ ؾْٔزفقن افُبرة مْزفٜ افهٌرة. هبٚ حُؿ افٍُر. وأم

وحٔٞ ورد ذـر افنٍٚظٜ ؾٓق حمّقل ظذ رؾع  تَقل ادًتزفٜ بنٍٚظٜ افُبٚئر. ٓ 

فَِٚيض ظبد  ٜ)ذح إصقل اخلّسافدرجٚت. ويَقل ادًتزفٜ: صٚحٛ افُبرة خٚفد خمِد ذم افْٚر.

 (-2اجلبٚر ادًتزيل، ص

  أدلة ادعتزلة واجلواب عـفا:

 (٤١ابللرة/ ) َّ حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ :(4الدلقل)

وإٓ ؾَد وردت افنٍٚظٜ  صٍٚظٜ افُٚؾر فُِٚؾر.ٱَّ حل جل مك  لك ُّٱ ادراد بـ اجلواب:

وؿٚل ( ١٨مريً/ ) َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱؿٚل تًٚػ: ذم نيٚت أخرى،

 (١١انلتأ/ ) َّ يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ: تًٚػ

 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ ظٜ نهلتٓؿ افَٓريٜ،بنٍٚـٚن افٍُٚر يَقفقن 

 (١١ئنس/ ) َّخب حب  جب هئ ٱُّٱوذم مقوع نخر: (١الزمر/)
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وصٚحٛ افُبرة مـ  ،(١١اغفر/ ) َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ :(0الدلقل )

 صٍٚظٜ ذم حَف.  ؾل افيٚدغ،

 َّ ري ٰى ين ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ادراد بٚفيٚدغ ذم أيٜ هؿ افُٚؾرون، اجلواب:
(٥٢٤ة/ ابللر)

  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ٱُّٱ: (الدلقل)

 (٥٢٤ابللرة/ ) َّنن

 لك اك    ٱُّٱويَقفقن: بام أن ادؼـغ ـٕٚقا يَقفقن بنٍٚظٜ نهلتٓؿ افَٓريٜ، اجلواب:
 اهللُ  دى رَ و (١١ئنس/ ) َّخب حب  جب هئ ٱُّٱويَقفقن: ،(١الزمر/ ) َّ ىل مل يك ىك مك

 ؾول أن تنٍع إصْٚم افتل ٓ حٔٚة ؾٔٓٚ.  فُٚؾر،صٍٚظٜ فُِٚؾر مـ ا ظِٔٓؿ بٖٕف ٓ

رشقل اهلل صذ اهلل ؿٚل  يَقل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ بٖن أصحٚب افُبٚئر هلؿ افنٍٚظٜ،

وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ . 01)شْـ افسمذي، رؿؿ: ش.صٍٚظتل ٕهؾ افُبٚئر مـ ُأّمتل»ظِٔف وشِؿ: 

 حسـ صحح( 

 :أي ،يٍْل افنٍٚظٜ فتٚرك افسْٜ شِْف صٍٚظتلمـ ترك شْتل مل ت» حديٞ :إيراد

 افًٚيص.

ومل يذـره حتك مـ  ،ومل يرد ذم ـتٛ احلديٞ هذا احلديٞ ٓ أصؾ فف، (:4)اجلواب 

 صْػ ذم ادقوقظٚت. 

ا ؾَد أجٚب ظْف افًلمٜ ابـ اهلامم بٖٕف حمّقل ظذ افسك اظتَٚدً  تف،( وفق شِّْٚ ثبق0)

 (/2 )ؾتح افَدير أو ظذ افسك ـِٜٔ.

() ٓ ْٜتًٍْف افنٍٚظٜ ذم رؾع درجٚتف.  أو ادًْك: تٚرك افس 

صٍٚظٜ فتٚرك  وٓ أو ادراد بٚفسْٜ ضريَٜ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق اإلشلم،( 1)

َر، وافُٚؾر ٓوإن ترك افسْٜ اشتخٍٚؾً  اإلشلم. ٍَ ـَ  صٍٚظٜ فف.  ٚ 

ؾٚفُٚؾر ذم افْٚر إَجًٚظٚ، وادٗمـ  افْٚس ظِی ؿسّغ: مٗمـ، وـٚؾر،»ؿٚل ابـ َجٚظٜ: 

ظِی ؿسّغ: ضٚئع وظٍٚص، ؾٚفىىٚئع ذم اجلْٜ إَجًٚظٚ، وافًٚيص ظِی ؿسّغ: تٚئٛ وؽر 

، ت: 4)وقء ادًٚيل، صش.تٚئٛ، ؾٚفتٚئٛ ذم اجلْٜ إَجًٚظٚ، وؽر افتٚئٛ ذم منٔئٜ اهلل تًٚػ

ّْٚر(  ظبدافسلم ص
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 فنٍٚظٜ. وهذا افًٚيص ؽر افتٚئٛ ذم حٚجٜ إػ ا

 إيراد عذ الشػاعة: 

صذ اهلل ظِٔف صًد افْبی  (٥١٤الشػراء/ ) َّ زت رت يب ٱُّٱفف تًٚػ:دٚ ٕزل ؿق

يٚ صٍٜٔ ظّٜ رشقل اهلل، يٚ  ،يٚ ؾلن ،يٚ ؾلن»وشِؿ افهٍٚ وٕٚدى ؿبٚئؾ ؿريش، ؾَٚل:

ٍُسُؿ مـ افْٚر، ؾ٘يّن ٓ أمِؽ فُؿ مـ اهلل صًٔئٚ وذم ش. ؾٚضّٜ بْٝ رشقل اهلل، إَذوا إٔ

 (02و 021وصحٔح مسِؿ، رؿؿ: ․12)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.ٓ أؽْل ظُْؿ ِمـ اهلل صًٔئٚ»روايٜ: 

  ؟ ؾُٔػ تثبٝ افنٍٚظٜ

ا إػ افٍُٚر وإن شّك ؾٚضّٜ ريض ٚب ؿهدً واخلى ( هذا ذم حؼ ادؼك.4) :اجلواب

 اهلل ظْف. 

وإن مل ُتذـر؛  بٚفنٍٚظٜ بٖن افنٍٚظٜ مستثْٚة مْف، شٓ أؽْل ظُْؿ صًٔئٚ» فف:( َٕٔد ؿق0)

ؾّثل فق ُؾِهَؾ ضٚفٛ مـ  وأمٚ آشتثْٚء ؾبٖدفٜ وٕهقص أخرى. ؾٕ٘ف مَٚم افتخقيػ.

 فق ؿدم افىِٛ فًٍل ظْف.  فـ ُتَبؾ. وذم افَِٛ: وؿٔؾ فف هتديدا: اددرشٜ،

(.ٜهذه أيٜ ٕزفٝ ؿبؾ ٕزول افنٍٚظ )  ؾتح افبٚري(/20) 

افدظٚء ينّؾ  :أي يَقل أهؾ افًِؿ: افنٍٚظٜ ترادف افدظٚء بٚفْير إػ افدٕٔٚ،

. ؿٚل تًٚػ: َٜ  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱافنٍٚظ
 (١٦اْلرش/ )

ُِقا » افهحٚبٜ:ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظْد دؾـ بًض  ُروا ٕخُٔؿ وَش ٍِ اشتٌ

ّٕف أن ُيسُٖل  ، ؾ٘ َٝ  (004)شْـ أيب داود، بٚب آشتٌٍٚر ظْد افَز فِّٔٝ، رؿؿش.فف افتىثبِٔ

شٖفٝ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ رشقَل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: مٚ َٕقل ظْد زيٚرة 

ٗمْغ وادسِّغ، ويرحؿ اهلل افسلم ظذ أهؾ افديٚر مـ اد » ؾَٚل ظِٔف افسلم: افَبقر؟

ّٕٚ إن صٚء اهلل بُؿ َفلِحَقن )صحٔح مسِؿ، بٚب مٚ يَٚل ظْد دخقل ش.ادستَدمغ ِمّْٚ وادستٖخريـ، وإ

 ( 1افَبقر وافدظٚء ٕهِٓٚ، رؿؿ:

 وادزيد مـ حُؿ افتلوة ظذ افَز ووصقل ثقاهبٚ إػ ادٔٝ شٖٔيت حتٝ ٕص ادٗفػ:

« َٔ  إَْح
ِ
ٌٜ فأَِلْمَقاِت َوذِم ُدَظٚء ًَ ٍَ  َوَصَدَؿٚهِتِْؿ َمْْ

ِ
  .شٚء
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 11- . ِّ َزقٌّ يَِّت َْ آَدَم وَُذرِّ ٌِ َخَذُه اهلُل َتَػاََل 

َ
ي أ ِ يْحَاُق اَّلَّ ٍِ ْ  َوال

  

 أخذ اهلل تعاىل من آدم وذريته عفد ربوبقته:

 وذريٜ ذريتٓؿ مـ طٓقرهؿ، وأخذ ظِٔٓؿ ،أخرج اهلل تًٚػ ذم ظٚمل إرواح ندم وذريتف

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱؿٚل تًٚػ: افًٓد بربقبٔتف،

 (١٨٥اِلغراف/ ) َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ

امَن »وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ًْ يًْل  -أخذ اهلل ادٔثَٚق مـ طٓر ندم بَْ

ٍٜ َذَرَأهٚ، ؾْثرهؿ بغ يديف ـٚفذى  -ظرؾٜ يى ِىّٓؿ ِؿًٔل ؾٖخَرج ِمـ ُصِبف ـؾى ُذرر ، ثؿ ـ : ؿٚل: رر

 ، وإشْٚده صحٔح(01)مسْد أمحد، رؿؿ:﴾أيٜ. ّٰ ِّ﴿

يَقل اهلل تًٚػ ٕهقن أهؾ افْٚر ظذاًبٚ يقم افَٔٚمٜ: »وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 أـْٝ تٍدي بف؟ ؾَٔقل: ًٕؿ، ؾَٔقل: أردُت مْؽ أهقن مـ 
ٍ
فق أن فؽ مٚ ذم إرض مـ رء

َٝ إٓ أن تؼك يبهذا، وإٔٝ ذم صِ )صحٔح افبخٚري، ش.ٛ ندم: أن ٓ تِؼك يب صًٔئٚ، ؾٖبٔ

 (02صحٔح مسِؿ، رؿؿ:. رؿؿ:

إنى » روى ظّر ريض اهلل ظْف ذم تٍسر هذه أيٜ ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿقفف:

ُٝ هٗٓء فِجْٜ وب ، ؾَٚل: خَِ ًٜ َِؼ ندم، ثؿ مسح طٓره بّْٔٔف، ؾٖخرج مْف ذري ًّؾ اهلل خ

ًٜ ؾَٚل: خَِٝ هٗٓء فِْٚر وبًّؾ  أهؾ اجلْٜ يًِّقن، ثؿ مسح طٓره ؾٚشتخرج مْف ذري

 ، وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حسـ(2)شْـ افسمذي، رؿؿ:احلديٞ. ش. أهؾ افْٚر يًِّقن

وإن ـٕٚٝ ـٍٔٔتف مـ ؿبٔؾ  وٕٗمـ بف، ،«أفسٝ»افَرنن وافسْٜ ظذ ظٓد  ٕصى 

ومٚ مدى هذا افًَؾ  ذريٜ ندم افروح وافًَؾ وافتّٔٔز؟وهؾ ـٚن خِؼ ذم  ،ادتنٚهبٚت

أو  هذا ـٚن ظذ افروح ؾَط؟« أفسٝ»وظٓد  وـٔػ ـِّٓؿ اهلل تًٚػ؟ وافنًقر ؾٔٓؿ؟

وهل ذم  وفًِِامء ؾٔف أؿقال وتٖويلت خمتٍِٜ، ـؾ ذفؽ مـ ادتنٚهبٚت. افروح مع اجلسد؟

 درجٜ افيـ وآحتامل. 

ذريٜ ندم مـ طٓره،وأمٚ افَرنن افُريؿ ؾَد ذـر  جٚء احلديٞ بذـر إخراج إيراد:

 إخراج ذريٜ ندم مـ طٓقرهؿ، وهق طٚهر افتًٚرض. 
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  ـه من وجوه:اجلواب ع

وذـرافَرنن افُريؿ  إخراج افذريٜ مـ ندم ظِٔف افسلم، :أي ذـر احلديٞ ادبدأ، -4

 إخراج ذريتف مـ ذريتٓؿ.  :أي ادْتٓك،

دٚ أخرج مـ ذريٜ ندم  :مًْك مٚ ذـره احلديٞ.أي مٚ ذـره افَرنن افُريؿ يستِزم -0

ٔ   ذريتٓؿ،  ٚ. ظِؿ مْف إخراج ذريٜ ندم ظِٔف افسلم مْف تَِٚئ

 :فام فائدته؟  «ألست» اليتذكر أحد عفد

ؾخروج  ٕٗمـ ذم افدٕٔٚ بٖصٔٚء ـثرة ٓ ٕتذـرهٚ، يستِزم ظدمف. ظدم تذـر افقء ٓ

وؾٚئدة ظٓد  يُْره أحد. ًِّف ٓيتذـره، وٓوت ،وروٚظف، ومنٔف اإلٕسٚن مـ بىـ أمف،

وإحراؾف ظـ افكاط  هذا أن اهلل تًٚػ أودع ؾىرة ـؾ إٕسٚن ربقبٜٔ اهلل تًٚػ. «أفسٝ»

ـؾ مقفقد »ؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ؛وؽرمهٚأ ،أو اجلق ،ادستَٔؿ بتٖثر مـ وافديف

دإف ا ،يقفد ظِی افٍىرة، ؾٖبقاه َُيقر سٕٚف ،ِٕفأو ُيْكر جر َّ )صحٔح افبخٚري، احلديٞ. ش. أو ُي

 (4رؿؿ:

آشتدٓل بٖدفٜ خمتٍِٜ ظذ إثبٚت أن ادراد  «افروح» حٚول احلٚؾظ ابـ افَٔؿ ذم ـتٚبف

 )افروح، ادسٖفٜ افثٚمْٜ ظؼ(بٚدٔثٚق هق افٍىرة افتل ؾىر ظِٔٓٚ اإلٕسٚن.

-ٖثر إزيل اإلهلل أن ذريٜ ندم تتٍؼمـ افت ؿٚل افًلمٜ صبر أمحد افًثامين رمحف اهلل:

ومـ خرج ظذ هذا افنًقر  ظذ افربقبٜٔ افًٚمٜ هلل تًٚػ ذم ـؾ ؿرن وٕٚحٜٔ. -فدرجٜ مٚ

ـام يثبٝ  ،بؾ ٍٕٕسٓؿ ،افىبًٔل افًٚم بسبٛ ادرض افًَع أو افروحل ؿد ثبٝ ـذهبؿ فًِٚمل

، بٜ أضًّٜ ممجقجٜ...ـذب ادهٚب بٚحلّك وؽرهٚ ذم اظتبٚر إضًّٜ افِذيذة افىٔ

ٕتذـر متك حهؾ تًِٔؿ هذه افًَٔدة إشٚشٜٔ؟ وأيـ حهؾ؟ وذم أي جق  وٓصؽ إْٔٚ ٓ

وافُتٚبٜ،  حهؾ؟ ؽر إٔف ـام جيزم اخلىٔٛ أو افُٚتٛ بٖٕف ٓ بد مـ أن أحدا ظِّف  افُلم،

 يتذـر مًِؿ افُِّٜ إوػ، ووؿٝ ؾل، ؾقصؾ إػ هذه افدرجٜ بًد افرؿل وآزدهٚر

افتًِٔؿ، ومُٕٚف وؽرهٚ مـ اخلهٚئص ادحِٜٔ؛ بؾ ٍٕس افتًِٔؿ إٓ إْٔٚ ٕجزم بآثٚره بٖٕف 

 ظذ -ٓبد وحهؾ ذفؽ. وؿس ظِٔف اتٍٚق افْقع افبؼي ظذ اختلف إؿقام وإجٔٚل
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صٓٚدٌة صٚرخٜ بٖن هذه إصٔٚء ٓبد وأن تُقن وصِٝ إفٔف ظـ  «ظَٔدة  افربقبٜٔ اإلهلٜٔ»

  (.40)افتٍسر افًثامين، شقرة إظراف/ادًِّغ.ضريؼ مًِؿ مـ 

رو افًبٚد بًٓدتًٚػ بًٞ ـثرا مـ إٕبٔٚء وافثؿ إن اهلل  ـر  هذا،« أفسٝ» رشؾ فٔذ

 يب ىب ُّٱؿٚل تًٚػ: وحذروهؿ أرضار افٍُر وافؼك. ؾدظقهؿ إػ افتقحٔد وافربقبٜٔ.

(١٠٢اىنصاء/ ) َّمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت
ُّٛ إفٔف افًذر مـ اهلل، ومـ أْجؾ ذفؽ »ظِٔف وشِؿ: وؿٚل افْبل صِی اهلل  وٓ أحَد أح

يـ وادِْذريـ ِ  (14)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.بًٞ ادبؼر

ْٔٚ  ؿٚل افًلمٜ افتٍتٚزاين: ُٕسر ذهٛ َجع مـ »؛ ؿٚل: فْٗمـ بٚفٌٔٛ «ظٓد أفسٝ»إٕام 

مٚ يتقافدون إػ يقم ادٍنيـ إػ أن اهلل تًٚػ أخرج ذريٜ ندم بًوٓؿ مـ بًض ظذ حسٛ 

مدة ـّقت افُؾ بٚفٍْخ ذم افهقر، وحٔٚة افُؾ بٚفٍْخٜ افثٕٜٚٔ ؾهقرهؿ،  كافَٔٚمٜ ذم أدٕ

 ثؿ إٔسٕٚٚ تِؽ احلٚفٜ ابتلءً  ،ثؿ أظٚدهؿ َجًٔٚ ذم صِٛ ندم ،واشتْىَٓؿ، وأخذ مٔثٚؿٓؿ

 ، ط: مُتبٜ صبٔح بّك(00/0)افتِقيح  ش.فْٗمـ بٚفٌٔٛ
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1-  يََزْل ًْ َ ا ل ٍَ ًَ اهلُل َتَػاََل ِذيْ ََِّث، َو َغَددَ  (1)َوكَْد َغِي َْ يَْدُخُو اجْلَ ٌَ  (2)َغَدَد 

َْ يَْدُخُو انلَّاَر ُُجْيًَث َواِزَدًة، فََل يَزَْدادُ  ٌَ(3) . ُّ ِْ ٌِ ِِف َذلَِم اىَْػَدِد َوََل َحُِْلُص 
 1-  ًْ ُٓ ِْ ٌِ  ًَ ا َغِي ٍَ ًْ ِذي ُٓ ُ ْذَػال

َ
ٔهُ َوَكَذلَِم أ ْن َحْفَػيُ

َ
ا ُخِيَق  (5)، َوُكٌّ (4)أ ٍَ ِ ٌ ل يََّسَّ ٌُ

 ََلُ.
  1-  ًِ اِتيْ َٔ َ اُل ةِاْْل ٍَ ْخ

َ
. (6)َواِْل

  1- .َشِِقَ ةَِلَغاِء اهلِل َْ ٌَ ِِقُّ  َْ َشِػَد ةَِلَغاِء اهلِل، َوالشَّ ٌَ ِػيُد  َوالصَّ
  

 عؾم اهلل تعاىل أزيل: 

 ؿٚل تًٚػ: افسًر، اجلْٜ وأصحَٚب   مـ إزل أصحَٚب ؿ اهللظِِ 

 (٨الشٔرى/ ) َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ

 ؿٚل تًٚػ: وٓيَْص وٓيزيد ظِٔف. وأهؾ افْٚر. ٜـام ظِؿ اهلل تًٚػ ظدَد أهؾ اجلْ

ويتوّـ  ،(٥١اجلَ/ ) َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جيُّٱ

 (٥١٥ابللرة/ ) َّ حم جم هل مل ُّٱوؿٚل تًٚػ: ذفؽ ظدد أهؾ اجلْٜ وظدد أهؾ افْٚر.

 (٤٦اِلززاب/ ) َّ لك خك حك جك مق ُّٱ:ل تًٚػوؿٚ

 مت ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ّف مـ إزل.خِؼ اهلل تًٚػ مٚ يهدر مـ اخلِؼ مـ إؾًٚل وظِِ 

                                                 
وهق خىٖ. واهلل أظِؿ. .«ظٚدٚ»بًده زيٚدة  0 ،0، 40، 42( ذم 4)
،  ، ، ، ، ، ،4 ،41 ،4 ،4 ،4 ،02 ،04 ،00 ،0 ،0 ،0 ،0 ،4 ،1مـ  «ظدد»( شَط فٍظ 0)

 ، وٓ يرض ادًْك. وادثبٝ مـ بَٜٔ ًغادقومـ  «ظدد»ؿقفف  0وشَط مـ  «.ظدد مـ»ؿقفف  4. وشَط مـ .

افْسخ.
()  4ذم ، ،1 ،،  ، ،44 ،41 ،4 ،4 ،4، 00 ،01 ،0 ،4 ، ،1 «وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.  .«ٓ يزاد

وادٍٓقم شقاء.
141004«»«»«»00

«»0«»«»0
 .(١٤امليم/ ) «َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ»«»
( ذم )وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادٍٓقم شقاء. .«ـؾ مْٓؿ» 1
( ذم )42 ،0 «ّٚٓٔوافهحٔح مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ. .«بخقات



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(١٤امليم/ ) َّ مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ (١٠الطافات/ ) َّ حج مث هت

ؿٚل  يقؾؼ أهؾ اجلْٜ فًِّؾ افهٚفح، ويهدر افًّؾ افزء ممـ ـٚن مـ أهؾ افْٚر.

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱتًٚػ:
 (الييو) َّ ىل مل خل

ومـ ـٚن ذم ؿدر اهلل  ؾٓق شًٔد، ـ أهؾ اجلْٜ ذم ؿدر اهلل تًٚػ وؿوٚئف،ؾّـ ـٚن م

مٚ مُْؿ ِمـ أحٍد، مٚ ِمـ »ؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  تًٚػ مـ أهؾ افْٚر ؾٓق صَل.

تِٛ مُٚهُنٚ مـ اجلْٜ وافْٚ ـُ ٍٜ إٓ  ًٜ أو شًٔدة، ؿٚل رجؾ: يٚ ٍٕس مٍْقش ْٝ صَٔ تِب ـُ ر، وإّٓ ؿد 

ون فًّؾ  ُ َٔنى ُٔ ََٕدُع افًَّؾ؟... ؾَٚل: أمٚ أهؾ افسًٚدة ؾ ؾ ظِی ـتٚبْٚ، و
رشقل اهلل! أؾل ٕتىُِ

َٚء ون فًّؾ أهؾ افنى َٔنى ُٔ  مث هت مت خت حت ٱُّٱثؿ ؿرأ: ش. أهؾ افسًٚدة، وأمٚ أهؾ افنَٚوة ؾ
 (01صحٔح مسِؿ، رؿؿ: ․40ي، رؿؿ: )صحٔح افبخٚر . أيٜ.َّ  جح مج حج

تِٛ مًَده مـ افْٚر، »وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـُ مٚ مُْؿ ِمـ أحٍد إٓ وؿد 

ََٕدُع افًَّؾ؟ ؿٚل: اظِّقا  ومًَده مـ اجلْٜ. ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل! أؾل ٕتىُِؾ ظِی ـتٚبْٚ، و

 (11ؿ:)صحٔح افبخٚري، رؿ․احلديٞش. ؾُؾ مٌٔن دِٚ ُخَِِؼ فف

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱ ظْف ظـ ؿقفف تًٚػ:شئؾ ظّر بـ اخلىٚب روی اهلل
إنى اهلل » ؾَٚل: شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شئؾ ظـ هذه أيٜ، ؾَٚل: ،َّ ٌّ

ُٝ هٗٓء فِجْٜ وبًّؾ أهؾ  ، ؾَٚل: خَِ ًٜ َِؼ ندم، ثؿ مسح طٓره بّْٔٔف، ؾٖخرج مْف ذري خ

ًٜ ؾَٚل: خَِٝ هٗٓء فِْٚر وبًّؾ أهؾ اجلْٜ يًِّقن، ثؿ مسح ط ٓره ؾٚشتخرج مْف ذري

ؾَٚل رجؾ: يٚ رشقل اهلل ؾٍٔؿ افًّؾ؟ ؿٚل: ؾَٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف  ․افْٚر يًِّقن

وشِؿ: إن اهلل إذا خِؼ افًبد فِجْٜ اشتًِّف بًّؾ أهؾ اجلْٜ حتی يّقت ظِی ظّؾ مـ 

ِؼ فِْٚر اشتًِّف بًّؾ أهؾ افْٚر حتی يّقت أظامل أهؾ اجلْٜ ؾٔدخِف اهلل اجلْٜ، وإذا خ

، وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ 2)شْـ افسمذي، رؿؿ: ش.ظِی ظّؾ مـ أظامل أهؾ افْٚر، ؾٔدخِف اهلل افْٚر

 حسـ(

ؾّٔقت ظذ  ؾٌِٔبف افَدر ذم نخر حٔٚتف، تف ظّل صٚحلٚ،وؿد يًّؾ ادرء ضقال حٔٚ

ٕٚٝ افًزة بسًٚدة اإلٕسٚن وصَٚئف بٖظامفف وظِٔف ـ وؿد يُقن ظذ افًُس. افًّؾ افزء.

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱؿٚل تًٚػ: ذم نخر حٔٚتف.
 (ابللرة) َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أن افًزة بآخر حٚٓت إٕسٚن.  ﴾ خض  حض ﴿قفف: يٗخذ مـ ؿ

ع ذم بىـ أمف أ»وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  َّ َِْؼ أحِدـؿ جُي ربًغ يقًمٚ إن َخ

ًَٞ إفٔف ادُِؽ ؾٔٗذن بٖربع  ًٜ مثِف، ثؿ ُيب ًٜ مثِف، ثؿ يُقن موٌ ، ثؿ يُقن ظَِ ًٜ أو أربًغ فِٔ

ٍَخ ؾٔف افروح، ؾ٘نى أحَدـؿ   َِف، وصَلٌّ أم شًٌٔد، ثؿ ُيْ َِف، وظّ َُُٔتٛ ِزرَؿف، وأج ـِامت، ؾ

َٔسبِ  ؼ ظِٔف افُتٚب، ؾًّٔؾ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ اجلْٜ حتی ٓ يُقن بْٔٓٚ وبْٔف إٓ ِذراٌع، ؾ

َٔدُخؾ افَْٚر، وإن أحدـؿ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْٚر حتی مٚ يُقن بْٔٓٚ وبْٔف  بًّؾ أهؾ افْٚر ؾ

َٔدُخِٓٚ َٔسبِؼ ظِٔف افُتٚب، ؾًّٔؾ ظَّؾ أهؾ اجلْٜ ؾ  (11)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.إٓ ذراع، ؾ

مٌٚزيف،  وظـ شٓؾ ؿٚل: افتَی افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ وادؼـقن ذم بًض

ًة  ًة وٓ ؾٚذى ؾٚؿتتِقا، ؾامل ـؾُّ ؿقم إػ ظسُرهؿ، وذم ادسِّغ رجؾ ٓ يدع مـ ادؼـغ صٚذى

إٕف مـ أهؾ »إٓ اتبًٓٚ ؾرَضهبٚ بسٍٔف، ؾَٔؾ: يٚ رشقل اهلل، مٚ أجزأ أحٌد مٚ أجزأ ؾلٌن، ؾَٚل: 

ْٚ مـ أهؾ اجلْٜ، إن ـٚن هذا مـ أهؾ افْٚر؟ ؾشافْٚر َٚل رجٌؾ مـ افَقم: ٕتبًْىف، ، ؾَٚفقا: أيُّ

ُٝ مًف، حتی ُجِرَح، ؾٚشتًجؾ ادقَت، ؾقوع ِٕهٚب شٍٔف بٕٚرض،  ؾ٘ذا أهع وأبىٖ ـْ

َتؾ ٍَٕسف، ؾجٚء افرجؾ إػ افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ  ََ َٔف، ثؿ حتٚمؾ ظِٔف ؾ وُذبَٚبف بغ ثدي

ن افرجؾ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ إ»ؾٖخزه، ؾَٚل: ش ومٚ ذاك؟»ؾَٚل: أصٓد إٔؽ رشقل اهلل، ؾَٚل: 

اجلْٜ ؾٔام يبدو فِْٚس، وإٕف دـ أهؾ افْٚر، ويًّؾ بًّؾ أهؾ افْٚر، ؾٔام يبدو فِْٚس، وهق مـ 

 (102)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.أهؾ اجلْٜ

يوحؽ اهلل إػ رجِغ يَتؾ أحدمهٚ أخر »وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

ديدخلن اجلْٜ، يَٚتؾ هذا ذم شبٔؾ ا َٓ َُٔتَؾ، ثؿ يتقب اهللُ ظِی افَٚتِؾ ؾُٔستَْن )صحٔح ش.هلل ؾ

 (041افبخٚري، رؿؿ:

 يستىًٔف؛ ٕٕف ه مـ أهار اهلل تًٚػ، وٓ هق مُِػ بف، وٓ وٓ يًِؿ افًبد افَدر،

وإن ـٚن ٓ يتحَؼ إٓ مٚ  وأمر افًبد بٖن يّتثؾ إوامر، وجيتْٛ افْقاهل، أخٍٚه ظـ ظبٚده.

وادداومٜ ظذ إظامل افهٚحلٜ ظلمٜ افسًٚدة، واإلسار ظذ إظامل  زل.ـتٛ فف ذم إ

ؾّـ مٚت ظذ افًّؾ افهٚفح ؾٓق شًٔد، ومـ  وافٍهؾ ظْد اخلٚمتٜ. افسٔئٜ نيٜ ظذ افنَٚء.

 ؿٚل تًٚػ: مٚت ظذ افًّؾ افزء ؾٓق صَل؛ ؾًذ ـؾ مسِؿ أن يًْك بٚفدظٚء بحسـ خٚمتتف،

وؿٚل تًٚفی ظِی  (١٦٥آل غٍران/ ) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٔشف/ ) َّ جك مق حق  مف ٱُّٱفسٚن يقشػ ظِٔف افسلم:  (١٦١ي

وفٔسٝ هذه افسًٚدة  وهذه افسًٚدة وافنَٚوة ادُتقبٜ ظذ صِٜ بٖظامفف افتل ـسبٓٚ.

ًَ  بؾ هل ٕتٚئٟ فُسٛ اإلٕسٚن وإرادتف وأظامفف. وافنَٚوة ظـ ؾراغ،  ٚ. ومٙ تٍهِٔف شٚب

 :؟ أم ال ،النلشؼاوة هل تتبد  السعادة وا

وافنَل ؿد يسًد. واشتدفقا بَقفف  ،إػ أن افسًٔد ؿد ينَكذهٛ منٚيخ احلٍْٜٔ 

 (١١اِلُفال/ ) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ٱُّٱتًٚػ: 

 شِػ ؿبؾ اإلشلم بٚإلشلم. دحٔٞ دفٝ أيٜ ظذ ؽٍران مٚ ؿ

، وٓ اظتبٚر ٓ يسًدوافنَل  ك،َنوذهٛ منٚيخ إصٚظرة إػ أن افسًٔد ٓ ي

إن افًبد فًّٔؾ، ؾٔام يرى » . واشتدفقا بَقفف ظِٔف افسلم:بٚفسًٚدة وافنَٚوة إٓ ظْد اخلٚمتٜ

افْٚس، ظّؾ أهؾ اجلْٜ وإٕف دـ أهؾ افْٚر، ويًّؾ ؾٔام يرى افْٚس، ظّؾ أهؾ افْٚر وهق مـ 

 (1)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش. أهؾ اجلْٜ، وإٕام إظامل بخقاتّٔٓٚ

وـؾ مـ افٍريَغ يتُِؿ ظذ حمؾر مٌٚير فِـام يتُِؿ اخللف ذم ادسٖفٜ خلف فٍيل. و

 ظِٔف أخر.

إٕف  : يَٚل ظِٔفديٜ افسًٚدة بٖهنٚ اإلشلم، أي: افقاحد حٚل ـقٕف مسِاًم يف ادٚترظرى 

ٔ  شًٔد، وأمٚ افنَٚوة ؾٓل افٍُر، ؾٚفقاحد حٚل ـقٕف ـٚؾرً  ٚ. ؾ٘ن مٚت اإلٕسٚن ا يُقن صَ

 مٚت ظذ افٍُر مٚت وهق صَل. إنظذ اإلشلم مٚت وهق شًٔد، و

ف اإلمٚم إ صًري افسًٚدة، بٖهنٚ ادقُت ظذ اإلشلم، وافنَٚوة بٖهنٚ ادقت ظذ وظرى

 )إير: مسٚئؾ ٕصًري ذم مٍٓقم افسًٚدة وافنَٚوة إٓ حٚل ادقت.اافٍُر، ومل يًتز اإلمٚم 

بروت. وٕيؿ افٍرائد وَجع افٍقائد ذم بٔٚن  ، ط: دار افذخٚئر،يٜ، ٓبـ ـامل بٚصٚ، ص:آختلف بغ إصٚظرة وادٚتريد

، ط: 1-1ادسٚئؾ افتل وؿع ؾٔٓٚ آختلف بغ ادٚتريديٜ وإصًريٜ ذم افًَٚئد، فًبد افرحٔؿ بـ ظع افنٓر بنٔخ زاده، ص

 .ادىبًٜ إدبٜٔ، مك(
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 1-  ُّْضُو اىَْلَدِر ِْس

َ
ِيْع لََعَ َذلَِم َوأ ًْ َحطَّ َ ، ل ِّ َميٌَم  (1)اهلِل َتَػاََل ِِف َخيِْل

ُق َوانلََّظرُ  ٍُّ َلرٌَّب، َوََل َُِِبٌّ ُمرَْشٌو، َواتلََّػ ٌُ(2)  ًُ ِِف َذلَِم َذِريَْػُث اْْلِْذََلِن، وَُشيَّ
انِ  ٌَ ِ (3)اْْلِْر َْ َذل ٌِ ْغيَاِن، فَاْْلََذَر ُُكَّ اْْلََذِر  َجَظًرا َوفِْهًرا  (4)َم ، وََدرََدُث اىطُّ

 ، ِّ ٌِ َْ َمَرا ًْ َخ ُْ ا َٓ ، َوَج ِّ ٌِ َُا
َ
َْ أ ًَ اىَْلَدِر َخ َٔى ِغيْ ََٔشًث، فَإِنَّ اهلَل َتَػاََل َط َووَْش

/ ِّ ا كَاَل اهلُل َتَػاََل ِِف ِنتَاةِ ٍَ َْ ( ٥١اِلُبياء/ )َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱَن ٍَ َذ
 ًَ ِ َل/ ل

َ
ًَ اىْهِ  (5)َشأ ًَ اىِْهتَاِب ََكنَ َذَػَو؟ َذَلْد رَدَّ ُزْك َْ رَدَّ ُزْك ٌَ  (6)تَاِب، َو

 ََ ََ اىََْكفِِريْ ٌِ(7). 
  

  افٍهؾ اإلهلل فِخِؼ.افََدر: 

  افًِؿ افذي اشتٖثر اهلل تًٚػ بف.ه اهلل: 

  شز أؽقار ادسٖفٜ.افتًّؼ: 

  افتٖمؾ وافتٍُر.افْير: 

  افقشِٜٔ وافذريًٜ.ذريًٜ: 

ظدم حمٚفٍٜ افتقؾٔؼ  :أي وهق ود افْك. افْك، وإمسٚك افٔد ظـ ي،اخِلذٓن: اخلز

  اإلهلل.

ِّؿ: افدر   يتقشؾ بف إػ افقء. ومٚ ج،ُش

  احلرمٚن مـ اهلدى واإليامن. :أي ؾ وهق ود افًىٚ وافْجٚح.احِلرمٚن: افٍن

                                                 
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.. «ظِٔف» 42( ذم 4)
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. .شَط مـ  «وافْير»ؿقفف ( 0)
( ) 00شَط مـ  «وشِؿ احلرمٚن»ؿقفف.  وشَط مـ ،0  وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وٓ يرض ادٍٓقم.«شِؿ»ؿقفف . 

وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء. .«ـ ذفؽ ـِفم» 1( ذم 1)
( ذم ) ،00 ،2 «وذم . «ظام «4وذم . «دٚ ؾًؾ ذفؽ «4. وذم «دٚ ؾًؾ اهلل ـذا؟ « دٚ ؾًؾ، وهق ؿقفف تًٚػ: يًٍؾ

وٓ يتٌر ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. جزءان مـ نيتغ. ن. وهذا«مٚ ينٚء، وحيُؿ مٚ يريد
(ذم ) 0 ،4 «وشَط مـ  .«ؾٓق1  وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.«ؾّـ رد حُؿ افُتٚب»ؿقفف . .وادًْك شقاء 

()  0شَط مـ  وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ. .«مـ افُٚؾريـ»إػ ؿقفف  «ـام ؿٚل اهلل تًٚػ»مـ ؿقفف



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  افسِؿ، وادْزفٜ، وادرتبٜ. درجٜ:

  وهق ود آشتَٚمٜ. .دمٚوز احلد ذم افًهٔٚن افىٌٔٚن:

وأمٚ افقشقشٜ ٍٕسٓٚ افتل  دراد افقشقشٜ افتل تثر افنُقك وافنبٓٚت.ا وشقشٜ:

  يىِؼ ظِٔٓٚ حديٞ افٍْس ؾل مٗاخذة ظِٔٓٚ.

ٔ   افتهدي دٚ ٓ ادعـى: ومـ  ٚ.يًِّف ادلئُٜ وٓ افرشؾ خزي، وحرمٚن مـ اإليامن ـِ

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّؾًؾ ؾَد شِؽ ضريؼ افىٌٚة، افذيـ زاؽٝ ؿِقهبؿ.
 (٨آل غٍران/ ) َّحج مث هت مت خت جتحت هب مب خب

  تعاىل: الؼدر رس من أرسار اهلل

ـتٛ اهلل ذم إزل ؿبؾ خِؼ افُقن مَدار ـؾ رء وـٍٔٔتف، ووؿٝ وؿقظف، وٕحق 

وتَع هذه إصٔٚء ظذ مقاظٔدهٚ حسٛ ظِؿ اهلل تًٚػ  وهق ظذ ظٍِؿ بف مـ إزل. ذفؽ.

 بٚدهٔبٜ أو بٚفراحٜ، وبٚدنة أو بٚهلؿ،وؿدره، شقاء مٚ يتًِؼ مْٓٚ بٚخلر أو بٚفؼ، و

وبٚفٍُر أو بٚإليامن، وبٚفٌْٚ أو بٚفٍَر، وبٚهلدى أو بٚفولل، و إن مـ  وبٚدقت أو بٚحلٔٚة،

 (٤١اىلٍر/ ) َّ مئ هي مي خي حي ُّٱؿٚل تًٚػ: رء إٓ شَٔع وؾؼ ؿوٚئف إزيل.

در ووع ـؾ رء ظذ ؿ :أي( ٥اىفركان/ ) َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱوؿٚل تًٚػ:

يًجز  وٓ وٓخيرج ظـ دائرتف وٕىٚؿف. تيٓر مْف إٓ اخلقاص افتل ٕجِٓٚ خِؼ. ٓ خٚص،

ظـ افًّؾ وافتكف ذم ٕىٚؿف ودائرتف. واحلٚصؾ أن ـؾ رء خَِف بَدر مًغ بحٔٞ مل 

 ًٓ  ٕن يىًـ ؾٔف بَْص أو زيٚدة بٚفْير إػ مقزيْتٓٚ افىبًٜٔٔ. يدع ٕحد جمٚ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱؿٚل تًٚػ:
(١١الصذدة/ ) َّ ُّ َّ

َ ـتٛ اهللُ تًٚػ ذم إزل فبًض افْٚس اإليامن واهلدى، وفبًوٓؿ أخر افٍُر  مِل

ومٚ احلُّٜ ؾٔف؟ هل أهار إهلٜٔ يًجز  وـتٛ فبًوٓؿ اخلر، وفبًوٓؿ افؼ؟ وافولل،

ٚ مَربٚ أو رشقٓ ظئام، يًِؿ حُّتٓٚ إٓ اهلل تًٚػ، شقاء ـٚن مُِ وٓ افًَؾ ظـ إدراـٓٚ،

ـام أن افًَؾ افبؼي يًجز ظـ افقصقل إػ ـْف ذات اهلل وصٍٚتف، ـذفؽ  أو ظٚمٜ اخلِؼ.

وظِٔف مل يذـر اهلل تًٚػ ظـ  يستحٔؾ ظذ اخلِؼ افقصقل إػ افَوٚء وافَدر وهذه إهار.

   إوامر و ادْٚهل. أمٜ ٕبل مـ إٕبٔٚء أهنٚ شٖفٝ ٕبٔٓٚ ظـ افَوٚء و افَدر أو ظـ احلُّٜ ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بحٌر ظٌّٔؼ ؾل » ذـرت افُتٛ ظـ ظع ريض اهلل ظْف ؿقفف حغ شئؾ ظـ افَدر:

ِهُّ اهلل » ، ثؿ شٖفف ثٚفثٚ، ؾَٚل:ش ضريٌؼ ميٌِؿ ؾل تسُِف» ؾٖظٚد افسٚئؾ شٗافف ؾَٚل: .شتِجف

 ، ط: دار افٍُر(4/0)تٍسر اخلٚزن .شؿد خٍل ظِٔؽ ؾل تٍتنف

وافٍَر، وافىقيؾ  وافٌْل ،وافًٚيص تًٚػ ؾٔٓؿ ادٗمـ وافُٚؾر،ٕرى خِؼ اهلل  

ؾُؾ واحد مْٓؿ حيّؾ  وافًٚؿؾ وإمحؼ، حسـ اخلِؼ وشٔئف، وافَهر، واجلّٔؾ وافَبٔح،

ويستحٔؾ أن  يًِؿ حُّتف إٓ هق، ٓ وـؾ ذفؽ مـ خِؼ اهلل تًٚػ، صٍٚت خمتٍِٜ ظـ ؽره،

ٔرس مـ دان ٍَٕسف » ًْك هذا احلديٞ ٕهٛ ظْٔٔف.وإٕام جيٛ أن جيًؾ م يًِّٓٚ أحد ؽره. َُ اف

ؾ دِٚ بًد ادقت، وافًِٚجُز مـ َأْتَبَع ٍَٕسف هقاهٚ ومتْىی ظِی اهلل ِّ  (0)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.وظ

ؾٜ حُّٜ افَدر بٚفتٖمؾ وافْير وافبحٞ وادجٚدفٜ مل يْؾ إٓ اخلٔبٜ مـ حٚول مًر

ؿٚل رشقل اهلل  يَػ ظِٔف اخلِؼ. ٓ ٚػ خمتص ظِّف بف.واخلنان واحلرمٚن؛ ٕن ؿدر اهلل تً

،  وإشْٚده 42/4/4211)ادًجؿ افُبر فِىزاين ش. إذا ُذـِر افَدُر ؾٖمسُقا» صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

 حسـ(

ٔؾ وافَٚل ذم أوامر اهلل تًٚػ وأمٚ افَ ديٜ واإليامن ظذ افتسِٔؿ وافىٚظٜ.قوتَقم افًب

.قٜ يْٚذم افًبٕقاهٔف وإمقر افؼظٔو َٜ وظذ افًبد أن يّتثؾ افًَٚئد وإحُٚم وإخلق  دي

ؾ٘ن ظٚؿبتف ذم افدٕٔٚ  وحيذر افبحٞ وادجٚدفٜ ذم افَدر؛ افتل ظِّٓٚ اهلل تًٚػ ورشقفف،

 افولل و ذم أخرة اخلزي واخلنان. 

ـى ذم افنُقك وافنبٓٚ وٓ وحيٚول ضرد افنُقك ذم افَدر إذا اظست ؿِبف. ت خيقو

ؾّـ ؾًؾ  (٥١اِلُبياء/ ) َّ حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱٕن اهلل تًٚػ يَقل: وافبحٞ وادجٚدفٜ؛

  ذفؽ ؾَد حُؿ ظِٔف افَرنن بٚفٍُر.

 يَدر ظذ دؾًٓٚ.  ٕن افًبد ٓ ذ افقشقشٜ وحديٞ افٍْس؛يٗاخذ ظ وٓ

جٚء ٌٕٚس مـ أصحٚب افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ » ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف:

ِىؿ بف، ؿٚل: وؿد وجدمتقه؟ ؿٚفقا: ًٕؿ، ؾسٖفقه : إٕٚ ِٕجد ذم إٍٔسْٚ مٚ يتًَٚطؿ أحُدٕٚ أن يتُ

 (4)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.ؿٚل: ذاك سيح اإليامن

ُشِئؾ افْبلُّ صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افقشقشٜ، ؿٚل: » ؿٚل ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف:

 (4ح مسِؿ، رؿؿ:ٔ)صحش.تِؽ حمض اإليامن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وٓ رء ذم ظِؿ اهلل مسبَٚ،  مل يَدر اهلل تًٚػ صٔئٚ مسبَٚ، ر افَدر، وتَقل:افَدريٜ تُْ

ٕهنٚ تُْر  ؛وإٕام شّٔٝ افَدريٜ هبٚ تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقا ـبرا. ؾ٘ذا وؿع ظِؿ اهلل تًٚػ بف.

ا ظذ اإلضلق بٖٕف خٚفؼ ٕؾًٚفف، أو ٕهنٚ تُثر مـ افبحٞ ذم وتًتز افًبد ؿٚدرً  افَدر،

 . افَدر

ظـ ابـ ظّر، ظـ افْبل صذ  ،«جمقس هذه إمٜ» أضِؼ احلديٞ افْبقي ظذ افَدريٜ

افَدريٜ جمقس هذه إمٜ: إن مروقا ؾل تًقدوهؿ، وإن مٚتقا ؾل »اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

 ، وإشْٚده حسـ(14)شْـ أيب داود، رؿؿ: .شتنٓدوهؿ

فُؾ أمٜ »هلل ظِٔف وشِؿ: ظـ حذيٍٜ، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ ا وذم روايٜ أخرى:

وجمقس هذه إمٜ افذيـ يَقفقن ٓ ؿدر، مـ مٚت مْٓؿ ؾل تنٓدوا جْٚزتف، ومـ  ،جمقس

)شْـ أيب  ش.مرض مْٓؿ ؾل تًقدوهؿ، وهؿ صًٜٔ افدجٚل، وحؼ ظذ اهلل أن يِحَٓؿ بٚفدجٚل

 ، وإشْٚده ؤًػ(10داود، رؿؿ:

وشّٔٝ هذه  ...،ديٞ بٚفَدريٜٓ خٍٚء بٚختهٚص هذا احل» ؿٚل افًلمٜ افْقوي:

افٍرؿٜ ؿدريٜ إلُٕٚرهؿ افَدر...، وؿد إَروٝ افَدريٜ افَٚئِقن هبذا افَقل افنْٔع افبٚضؾ 

 ،ومل يبؼ أحد مـ أهؾ افَبِٜ ظِٔف، وصٚرت افَدريٜ ذم إزمٚن ادتٖخرة تًتَد إثبٚت افَدر

 (4/41)ذح افْقوي ظذ مسِؿ  ش.ؿتًٚػ اهلل ظـ ؿقهل .وفُـ يَقفقن اخلر مـ اهلل وافؼ مـ ؽره

َٛ ذفؽ بٖمره  جيٛ أن يٗمـ ـؾ مسِؿ بٖن اهلل تًٚػ ظِؿ ـؾ رء مـ إزل. ت ـُ و

يقجد رء إٓ ب٘رادتف  وٓ واهلل تًٚػ خيِؼ ـؾ رء ب٘رادتف، تًٚػ ذم افِقح ادحٍقظ.

 شبحٕٚف. 

 

 

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
2-  ِِذه َٓ ٌَ  (2)ُُجْيَثُ  (1)َذ  ِّ ا ََيَْتاُج إَِْلْ ْوِْلَاِء اهلِل َتَػاََل، ٌَ

َ
َْ أ ٌِ  ُّ ٌر كَيْتُ َّٔ َِ ٌُ  َٔ ُْ  َْ

ٌْٔد،  ُْٔد ًٌ ِِف اْْلَيِْق َم اِن/ ِغيْ ٍَ ًَ ِغيْ نَّ اىِْػيْ
َ
؛ ِِل ًِ اِشِخْْيَ ِِف اىِْػيْ َوِِهَ َدرََدُث الرَّ

ًٌ ِِف  ِْٔد ُكْفٌر، َوادِّ  (3)وَِغيْ ُْٔد ٍَ ْ ًِ ال ٌْٔد، فَإَُِْكاُر اىِْػيْ ْفُل ٌَ ًِ اْْلَيِْق  ََعُء اىِْػيْ
ِْٔد ُكْفٌر، َوََل يَِطرُّ  ْفُل ٍَ ْ ِْٔد، َوتَْرِك  (4)ال ُْٔد ٍَ ْ ًِ ال ِل اىِْػيْ ْٔ اُن إَِلَّ ةَِلتُ ٍَ ْح اإْلِ

ِْٔد. (5)]َطيَِب[ ْفُل ٍَ ْ ًِ ال  اىِْػيْ
مٚ توّْف افْص افسٚبؼ ينًر أهؾ اإليامن وافراشخقن ذم افًِؿ بٚحلٚجٜ إفٔف  

 (٥٥الزمر/ ) َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ويًتَدوٕف.

 (٨آل غٍران/ ) َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

ٓ يٗمـ ظبد حتك يٗمـ بٖربع: ينٓد أن ٓ إفف  » ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

. شإٓ اهلل، وأين رشقل اهلل بًثْل بٚحلؼ، ويٗمـ بٚدقت، وبٚفبًٞ بًد ادقت، ويٗمـ بٚفَدر

 ، وإشْٚده صحٔح(041سمذي، رؿؿ:)شْـ اف

 العؾم ادوجود يف اخلؾق، والعؾم ادخػي عن اخلؾق: العؾم عذ قسؿني:

مثؾ ادحُامت.أي ظِؿ افؼيًٜ، وافًِؿ احلٚصؾ بٕٚدفٜ  افًِؿ ادقجقد ذم اخلِؼ، -4

أو افًِؿ احلٚصؾ  وٕحقمهٚ. ،مثؾ وجقد افهٕٚع، وتقحٔد افبٚري تًٚػ افيٚهرة افبدهٜٔ،

وافٍرؿٜ افتل تسّك  ون دفٔؾ ومـ ؽر تٖمؾ وتٍُر مثؾ وجقد اإلٕسٚن واحلٔقان.بد

 . ٓ حََٜٔ هلٚ افسقؾسىٚئٜٔ ـٕٚٝ تُْر وجقد إصٔٚء، وتَقل: ـِٓٚ ختٔلت

افًِؿ ادخٍل ظـ اخلِؼ، مثؾ ادتنٚهبٚت، وافَدر، وحََٜٔ افروح وحٚٓهتٚ،  -0

 جف مغ جغ مع ٱُّؿٚل تًٚػ: بٚهلل تًٚػ. افًِؿ اخلٚص :أي وٕحق ذفؽ، ،ومقظد افَٔٚمٜ

 جن مم خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف

                                                 
. وادٍٓقم شقاء.«ٓذاؾ». وذم بَٜٔ افْسخ «وهذا» 41وذم  .«هذا» وذم  . ،4، 0ـذا ذم ( 4)
وٓ يرض ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. . ،4 ،02 ،0شَط مـ  «َجِٜ»ؿقفف ( 0)
( ذم )0 ،4 «بَٜٔ افْسخ.افهحٔح مٚ أثبتْٚه مـ و .«ظـ 
وادًْك شقاء. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. .«يثبٝ» 4 ،0 ،، 41 ،40، 44ذم  (1)
( ) شَط مـ  «ضِٛ»ؿقفف. ٓيرض ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.و 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(١٤ىلٍان/ ) َّ  مه جه هن من حنخن

إكؽار العؾم ادوجود، وادعاء العؾم ادػؼود كػر: 
 ٕٕف ادظٚء ظِؿ افٌٔٛ. وادظٚء افًِؿ ادًدوم ذم اخلِؼ ـٍر؛ إُٕٚر افًِؿ ادقجقد ـٍر،

 ؿٚل تًٚػ: ٚ بًض ظبٚده ظذ افٌٔٛ،وُيىِع اهلل تًٚػ أحًٕٔٚ . بًِّفوافٌٔٛ اشتٖثر اهلل تًٚػ 

 جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكٱُّٱ
(اجلَ) َّ ٰه مه
ا ـؾ اإلخبٚر، ًٕؿ خيز رشِف بٚفقحل ظذ ؿدر مْهبٓؿ ه أحدً خيز بِن  ٓ :يأ

خيىئ   وٓ ىٚن مـ جٕٚٛ،يتدخؾ ؾٔف افنٔ حتك ٓ ثؿ حئىف بٚحلٍيٜ مـ ادلئُٜ، ومُٕٚتٓؿ.

افرشقل ذم ؾّٓف وإدراـف. 
(٢١اِلُػام/ ) َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
 (٠٢انلٍو/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

َِْؼ » وادزيد مـ أؿسٚم ظِؿ افٌٔٛ،وتٍٚصٔؾ أخرى،شبؼ حتٝ ٕص ادٗفػ: ََِؼ اخْلَ َخ

فِ  ِّ ِْ ًِ  .شبِ


 4-  َّةِالي َُ ٌِ .َوُُْؤ ًَ ِّ كَْد ُركِ ا ِذيْ ٌَ يِْع  ٍِ ، َوِِبَ ًِ ِح َواىَْليَ ْٔ

  

 وبام كتب فقه كؾه:  ،الؼؾمو الؾوحبكؤمن 

 افذي ـتٛ اهلل تًٚػ ؾٔف أؿدار اخلِؼ ذم إزل.  : افِقح ادحٍقظ،ادراد مـ افِقح

ٚل ؿ ق جسؿ ٕقراين ـتٛ ؾٔف افَُِؿ ب٘ذن اهلل تًٚػ مٚ هق ـٚئـ إػ يقم افَٔٚمٜ.هافِقح: 

(اىربوج) َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك ٱُّٱػ:تًٚ
 نثىثُّٱؿٚل اهلل تًٚػ: وادراد بٚفَِؿ: افَِؿ افذي ـتٛ أؿدار اخلِؼ ذم افِقح ادحٍقظ.

 (١اىليً/ ) َّ يف ىف يث

 مض خض ُّٱؿٚل تًٚػ: ومٚ ـتبف افَِؿ ذم افِقح ادحٍقظ. ،ٕٗمـ بٚفِقح ادحٍقظ
 ادحٍقظ.افِقح  ﴾مع جع﴿وادراد بـ ( ١٥يس/ ) َّ مع جع مظ حط



َ قيدةَ الع َ شرحَ   1   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٢١اىلٍر/ ) َّ مي خي حي جي ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

(٨٦اْلخ/ ) َّخب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
ـتٛ افَِؿ  «شْـ افسمذي»تٍٔد بًض افروايٚت أن اهلل تًٚػ أول مٚ خِؼ افَِؿ. وذم 

 ـؾ مٚ حدث إػ افٔقم. 

، ؿٚل: إّن أول مٚ خِؼ اهلل »ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْٛ افََِؿ، ؾَٚل فف: اـت

ْٛ مَٚدير ـؾ رء حتی تَقم افسٚظٜ  (. 12)شْـ أيب داود، رؿؿ:ش.ربر ومٚذا أـتٛ؟ ؿٚل: اـت

، وؿٚل 4)رؿؿ:ش. ؾَٚل فف: اـتٛ، ؾجری بام هق ـٚئـ إػ إبد»... وذم شْـ افسمذي: 

 افسمذي: هذا حديٞ حسـ صحٔح ؽريٛ( 

 لسؼاف: يؼطع بوجود الؼؾم عـد ا ال

وجقد افَِؿ ؽر مَىقع بف، ذم »: «ذح افًَٔدة افىحٚويٜ»ؿٚل افنٔخ افسَٚف ذم 

: افسَٚف وؿٚل( ١اىليً/ ) َّ يف ىف يث نثىثُّٱحغ ذـر افَرنن افُريؿ افَِؿ، ؿٚل تًٚػ:

( /4022/40) «ادًجؿ افُبر»حديٞ ابـ ظبٚس بٚضؾ، ذم حغ رواه افىزاين ذم 

وشبؼ أن  .«رجٚل إشْٚده ثَٚت» (:/42) «جمّع افزوائد»ٚ، وؿٚل اهلٔثّل ذم مرؾقظً 

حسـ » ؿٚل افسمذي: افسمذي وأبٚ داود رويٚ بًّْٚه ظـ ظبٚدة بـ افهٚمٝ ريض اهلل ظْف.

  وؾٔام يع ٕص افنٔخ افسَٚف: .«صحٔح

أريد أن إّٔبف هْٚ ظذ أمر مٓؿ وهق بىلن وؾسٚد مٚ جٚء ذم أثر شٔدٕٚ ابـ ظبٚس مـ »

اـتٛ، ؾَٚل: يٚ رب مٚ أـتٛ؟ ؿٚل: اـتٛ افَدر، »ًٚػ ؿٚل فَِِؿ ظْد مٚ خَِف أن اهلل ت

وذفؽ ٕن افَِؿ خمِقق مـ خمِقؿٚت اهلل تًٚػ ٓ يًِؿ ش. ؾجرى بام هق ـٚئـ إػ ؿٔٚم افسٚظٜ

افٌٔٛ وٓ افَدر، وٓ يًرف صٔئٚ... وخلصٜ إمر أن وجقد افَِؿ ؽر ؿىًل ؾِٔس هق 

 (112)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ، صش. ٚظَٔدة يٍُر هبٚ مُْره

 ذكر عدد من األقالم يف الـصوص: 

4-  ًٓ ـام  أو إػ إبد. ،وـتٛ بف ادخِقؿٚت ـِٓٚ إػ يقم افَٔٚمٜ ،افَِؿ افذي خِِؼ أو

 شبؼ ذم احلديٞ ادٚيض. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾٍل  افَِؿ افذي ُيَُتٛ بف مٚ يْزل مـ افسامء ظذ إرض مـ إحُٚم اإلهلٜٔ. -0

)صحٔح افبخٚري،  .شثؿ ُظِرَج يب، حتك طٓرت دستقى أشّع سيػ إؿلم» راج:حديٞ ادً

 (1رؿؿ:

-  افَِؿ افذي يُتٛ بف ادُِؽ ؿدر افىٍؾ ورزؿف وظِّف ومقتف وشًٚدتف أو صَٚءه ذم

إن أحدـؿ جيّع ذم »ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق افهٚدق ادهدوق:  بىـ أمف.

، ثؿ يُقن ظَِٜ مثؾ ذفؽ، ثؿ يُقن موٌٜ مثؾ ذفؽ، ثؿ يبًٞ اهلل إفٔف بىـ أمف أربًغ يقمٚ

مُِٚ بٖربع ـِامت، ؾُٔتٛ ظِّف، وأجِف، ورزؿف، وصَل أو شًٔد، ثؿ يٍْخ ؾٔف 

 (0)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:.شافروح

  نت مت زت رت يب ٱُّٱافَِؿ افذي يُتٛ بف افُرام افُٚتبقن أظامل ـؾ يقم، -1

 (اَلُفطار) َّ يت ىت

رؾع افَِؿ ظـ ثلثٜ، ظـ ادجْقن ادٌِقب ظذ »قل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: وؿٚل رش

 (1124)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش. ظَِف حتك ئٍؼ، وظـ افْٚئؿ حتك يستَٔظ، وظـ افهبل حتك حيتِؿ

ؿٚل  وادَٚء ؿبؾ افًرش، وتٍٔد بًض افروايٚت بٖن اهلل تًٚػ خِؼ افًرش ؿبؾ افَِؿ،

ـتٛ اهلل مَٚدير اخللئؼ ؿبؾ أن خيِؼ افساموات وإرض »ف وشِؿ:رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔ

 (1)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.بخّسغ أفػ شْٜ، وـٚن ظرصف ظذ ادٚء

ٔد/ ) َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱويستٍٚد مـ أيٜ افُريّٜ: وجقد ادٚء ؿبؾ افًرش.  (٨ْ

  واهلل أظِؿ.

َر » ٕص ادٗفػ:وشبؼ مزيد مـ افتٍٚصٔؾ حقل افَدر، وأؿسٚمف وٕحق ذفؽ حتٝ  َوَؿدى

  .ش هَلُْؿ َأْؿَداًرا

 

 

 

 





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  0-  ًْ ُٓ َع اْْلَيُْق ُُكُّ ٍَ ِٔ اْدتَ

؛  (1)فَيَ ٌَ ُّ ََكئِ َُّ
َ
ِّ أ ُّ اهلُل َتَػاََل ِذيْ ٍء َنتَتَ لََعَ ََشْ

ْٔا ُػ ٍَ ِٔ اْدَت
َ ، َول ِّ ًْ َحْلِدُروا َغيَيْ َ ٍَ ل ُٔه َدْْيَ ََكئِ ءٍ  (2)ِْلَْذَػيُ ًْ لََعَ ََشْ ُٓ ًْ  (3)ُُكُّ َ ل

 ٌَ ُّ ََكئِ َُّ
َ
ِّ أ ُّ اهلُل َتَػاََل ِذيْ ، َدفَّ (4)يَْكتُتْ ِّ ًْ َحْلِدُروا َغيَيْ َ ُْٔه ََكئًِِا ل ؛ ِْلَْذَػيُ

ثِ  ٌَ ِم اىِْليَا ْٔ ٌَ إََِل يَ َٔ ََكئِ ُْ ا  ٍَ ًُ ةِ
 .اىَْليَ
-  َْ ًْ يَُك َ ُّ ل َضاةَ

َ
ا أ ٌَ ، َو ُّ َْ ِْلُِطيْتَ ًْ يَُك َ  اىَْػتَْد ل

َ
ْخَطأ

َ
ا أ ٌَ ُّ  َو  .(5)ِْلُْخِطئَ

1-  ٍَ ُّ ِِف ُُكِّ ََكئِ ٍُ نَّ اهلَل كَْد َشتََق ِغيْ
َ
ًَ أ ْن َحْػيَ

َ
،  (6)ولَََعَ اىَْػتِْد أ ِّ َْ َخيِْل ٌِ

رَ  ِّ  (7)َذَلدَّ ِشيَِّت ٍَ ِّ  (8)َذلَِم ةِ ا، ىَيَْس ِذيْ ًٌ رْبَ ٌُ ا  ًٍ َُاكٌِظ َوََل  (9)َتْلِديًْرا ُُمَْه
ٌب، َوََل ُمِزيٌو َوََل  َػلِّ ٌل، َوََل َُاكٌِص َوََل َزائِدٌ ٌُ ِّٔ ، َوََل ُُمَ ٌ َغْيِّ ِّ ِِف  (10)ٌُ َْ َخيِْل ٌِ

 ِّ رِْع
َ
ِّ َوأ اَواتِ ٍَ  .(11)َش

 

 يبدل:  قضاء اهلل تعاىل ال

َِِؿ، وَجِٔع مٚ ؾٔف ؿد ُرِؿؿَ » هذا افْص ذح فَقفف : ََ ِىقح واف ـُ بٚف ،ؾام ـتٛ شُِٕٗم

                                                 
وٓ يرض ادًْك. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. . ،4شَط مـ  «ـِٓؿ»ؿقفف ( 4)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«اجتّع اخلِؼ» 4( ذم 0)
() 0، 4 ذم ، ، ،42 ،4 ،4 ،4 ،4 ،02 ،04 ،0 ،01 ،0 ،0 ،0 ،0 ،4 ،0 ، ،1 ، ، «ٚم» 

وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك واحد. .«رء»بدل 
،  ، ،4 ،4 ،4 ،1 ،وذم  . ،40 ،4 ،02 ،0 ،0 ،0 ،0 ،0 ،2 ،4أثبتْٚه مـ  «إٔف ـٚئـ»ؿقفف  (1)

 «ـام ذم «مل يُتبف»بدل ؿقفف  «ـتبف»، إٓ أن يُقن ؿبِف ، وهذا خىٖ«إٔف ؽر ـٚئـ ،و ،ـتبف اهلل تًٚػ ؾٔف إٔف » ، ؾٔف

ومًْٚه صحٔح. .«ؾٔف»بدل  «ـٚئْٚ» 4. وذم «ؾٔف»ؿقفف  42. وشَط مـ «ؽر ـٚئـ
()  0، 0شَط مـ  وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ. .«مل يُـ فٔخيئف»إػ ؿقفف  «ومٚ أخىٖ افًبد»مـ ؿقفف
( وذم )0وذم  «.ـٚئـ ـؾ رء» 4 « وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك «ذم شامواتف وأروفذم ـؾ رء ـٚئـ مـ خَِف .

وادًْك شقاء.
( ذم )0، 4 ، ، ،42 ،4 ،01 ،0 ،2 ،0 «وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«وؿدر .
()  أثبتْٚه مـ َجٔع افْسخ اخلىٜٔ، وهق شٚؿط مـ أـثر ادىبقظٚت. «بّنٔتف»ؿقفف
()  0، 04، 0ذم «وشَط مـ  م.وٓ يرض ادٍٓق .«فف. .وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ
ذم بًض افْسخ وٓ زائد وٓ ٕٚؿص. وادًْك شقاء. (42)
.«ن إٓ بتُقيْف، وافتُقيـ ٓ يُقن إٓ حسْٚ َجٔلوٓ يُقن مُقى » زيٚدة هبًد 0، 04، 0( ذم 44)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ٓحمٚفٜ.أصٚبف  فإلٕسٚن مـ راحٜ ومهٔبٜ، وخر و ذ،

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱؿٚل تًٚػ:

 (٥فاطر/ ) َّ جف

 (٤١الرغد/ ) َّحل جل مك لك خك ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (١٤اِلُػام/ ) َّحق مف خف حف ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

افِٓؿ ٓ مٕٚع دِٚ » ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل بًد افٍرائض ـِٓٚ:

 َٝ ، وٓ مًىِل دِٚ مًْ َٝ صحٔح . )صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش. ، وٓ يٍْع ذا اجلدر مَْؽ اجلَدُّ أظىٔ

  (0مسِؿ، رؿؿ:

أو  أي: ٓ يٍْع ذا افٌْك ظْدك ؽْٚه، إٕام يًٍْف افًّؾ افهٚفح. أو ٓ يٍْع أحدا ٕسبف.

)ؾتح  يٍْع ادرء اجلد وآجتٓٚد مٚ مل يَٚرٕف افَبقل، وذفؽ ٓ يُقن إٓ بٍوؾ اهلل ورمحتف. ٓ

 (0/0فبٚري ا

 مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٥٥اْلديد/ ) َّجض مص خص حص

 (١١اتلغاةَ/ ) َّيه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱوؿٚل تًٚػ:

اظِؿ أن إمٜ فق » وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓبـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام:

 
ٍ
ْٝ ظِی أن يًٍْقك بقء مل يًٍْقك إٓ بقء ؿد ـتبف اهلل فؽ، وفق اجتًّقا ظِی أن اجتًّ

ُحػ  افهُّ
ِٝ ٍى  ؿد ـتبف اهلل ظِٔؽ، ُرؾًِٝ إؿلم وَج

ٍ
 ش.يرضوك بقء مل يرضوك إٓ بقء

 ، وؿٚل افسمذي: حديٞ حسـ صحٔح(0112)شْـ افسمذي، رؿؿ:

، َٛ
 و ٓ ادراد برؾع افَِؿ وجٍٚف افهحػ أن مٚ ـٚن يُتٛ ذم افِقح ادحٍقظ ؿد ـتِ

تِٛ ذم افِقح ادحٍقظ مٚ ـتِٛ مـ » فزيٚدة إفٔف. ؿٚل ادل ظع افَٚري:يدخؾ ا ـُ وخلصتف إٔف 

ؼ افَوٚء وافَدر برؾع افَِؿ، افتَديرات، وٓ ُيَُتٛ بًد افٍراغ مْف رء نخر، ؾًزى ظـ شبْ 

ٚ بٍراغ افُٚتٛ ذم افنٚهد مـ ـتٚبتف ًٓ  هز()مرؿٚة ادٍٚتٔح، بٚب افتقـؾ وافش.وجٍٚف افهحٍٜٔ تنبٔ

افتل جٚء  (١١الرغد/ ) َّ جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٱُّٱ:وادراد بٚٔيٜ افُريّٜ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾٔٓٚ ادحق واإلثبٚت: افًٍق ظـ افذٕقب بًد ـتٚبتٓٚ، أو ٕسخ تلوة بًض أيٚت، و إبَٚء 

وختبط افْٚس ذم » ؿٚل ابـ ظىٜٔ: ومحؾ ادٍنون هذه أيٜ ظذ وجقه أخرى ظدة، حُّٓٚ.

ذي يتخِص بف منُِٓٚ: أن ًٕتَد أن إصٔٚء افتل ؿدرهٚ اهلل تًٚػ ذم مًْك هذه إفٍٚظ، واف

إزل وظِّٓٚ بحٚل مٚ ٓ يهح ؾٔٓٚ حمق وٓ تبديؾ، وهل افتل ثبتٝ ذم ُأمُّ اْفُِتِٚب وشبؼ هبٚ 

افَوٚء، وهذا مروي ظـ ابـ ظبٚس وؽره مـ أهؾ افًِؿ، وأمٚ إصٔٚء افتل ؿد أخز اهلل 

ويَْؾ ـًٍق افذٕقب بًد تَريرهٚ، وـْسخ نيٜ بًد تلوهتٚ واشتَرار تًٚػ إٔف يبدل ؾٔٓٚ 

ؾٍٔٓٚ يَع ادحق وافتثبٔٝ ؾٔام ئَده احلٍيٜ وٕحق ذفؽ، وأمٚ إذا رد إمر فَِوٚء  -حُّٓٚ

 (/4افقجٔز )ادحرر  ش.وافَدر ؾَد حمٚ اهلل مٚ حمٚ وثبٝ مٚ ثبٝ

يْسخ مـ إحُٚم ويبَل مٚ  » ٔيٜ:يَقل افًلمٜ صبر أمحد افًثامين ذم تٍسر هذه ا

ويٌر تٖثر  ويّحق مـ صٚء مـ إمؿ وحيؾ أخرى مُٚهنٚ. صٚء مْٓٚ ظذ وؾؼ حُّتف،

وادحق  واحلٚصؾ أن افتٌٔر بٖٕقاظف وصقره وأفقإف، يٌرهٚ إذا صٚء. إشبٚب إذا صٚء، وٓ

وظْده  ٚ ذم ؿبوتف.وشجلت افَوٚء وافَدر ـِٓ واإلثبٚت، وافْسخ وإحُٚم ـِٓٚ بٔده.

افًِؿ إزيل ادحٔط  :أي،-افتل دمدر تسّٔتف بٖم افُتٚب–أصؾ َجٔع افتٍٚصٔؾ وافسجلت 

 )افتٍسر افًثامين(. .«ذ افِقح ادحٍقظادْزه مـ إٔقاع افتبدل وافتٌر ومَٖخ 

 

 

 

 

 


 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  ْػِرفَِث، َوا (1)وََذلَِم ٍَ ْ ِل ال ْٔ ُض

ُ
اِن، َوأ ٍَ ْح َْ ُخَلِد اإْلِ ِْٔزيِْد اهلِل ٌِ َِلْغِِتَاِف ةِتَ

/ (2)َتَػاََل  ِّ ا كَاَل َتَػاََل ِِف ِنتَاةِ ٍَ ، َن ِّ بِيَِّت ْٔ  َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱَوُرُب
َْ (١١اِلززاب/ ) َّهت مت خت حت جت ُّٱ، َوكَاَل َتَػاََل/(٥اىفركان/ ) َّ ٍَ ِ يٌْو ل َٔ فَ

َِّظَ  (3)َضاَر هلِلِ َتَػاََل  ْزََضَ لِي
َ
ا، َوأ ًٍ اِِف اىَْلَدِر َخِطيْ ًٍ ِّ كَيْتًا َشِليْ ، ىََلِد (4)ِر ِذيْ

 ِّ ا كَاَل ِذيْ ٍَ ا، وَََعَد ةِ ًٍ ا َنِتيْ ِّ ِِف َفْسِص اىَْغيِْب ِْسًّ ٍِ ْْ َٔ َس ةِ ٍَ ا. (5)اتْلَ ًٍ ِثيْ
َ
فَّاًَك أ

َ
 أ

 

 البد لؾرسوخ يف اإليامن من اإليامن بالؼدر خره ورشه: 

ـؾ مٚ ـتٛ فإلٕسٚن مـ خر و افرشقخ ذم اإليامن يتىِٛ اإليامن بٚخلهٚل ادذـقرة،

 ،امن، ؿٚل: أن تٗمـ بٚهلليؾٖخزين ظـ اإل :ؿٚل» ذم حديٞ جزيؾ: أو ذ ٓبد أن يهؾ إفٔف.

 ()صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.وافٔقم أخر، وتٗمـ بٚفَدر خره وذه ،ورشِف ،وـتبف ،وملئُتف

أشِؿ  يٚ ظدي،»ظـ ظدي بـ حٚتؿ ؿٚل : أتٔٝ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚل: 

ُد أن ٓ إفف إٓ اهلل، وأين رشقل اهلل، وُتِٗمـ بٕٚؿدار »، ؾَِٝ: مٚ اإلشلم؟ ؾَٚل:«تسِؿ َٓ َتن

هٚ ِِْقهٚ وُمرر هٚ، ُح ِرٓٚ، خِرهٚ وذر  ()شْـ ابـ مٚجف، رؿؿ.شـ

ؾّـ حٚول مًرؾٜ حُّٜ افَدر  أخٍٚه ظـ خَِف. افَدر ه مـ أهار اهلل تًٚػ،

 جع مظ ُّؿٚل تًٚػ: ٞ وادجٚدفٜ مل يْؾ إٓ اخلٔبٜ واحلرمٚن.بٚفتٖمؾ وافتٍُر وافبح

(٢١اِلُػام/ ) َّحف جف مغ جغ مع
 (٠٢انلٍو/ ) ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

                                                 
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.وٓ يرض ادٍٓقم. وشَط مـ  .«ؾٓذا» 0، 0 ذم( 4)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك «بتقحٔده» 0 ،0 ،0 ،2، 00، 02، 40، 1وذم  .«بقحدإٔتف» 44، 0 ( ذم0)

شقاء.
()  4ذم ،4 «وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«فف .
ؾقيؾ »   ،40 ،1 ،وذم  .«دـ صٚر فف ذم افَدر ؿِٛ شَٔؿؾقيؾ » افًبٚرة هُذا:، ،  ، ،41 ، ،4 ، ( ذم1)

 ف ذم افَدرؿِبـٚن دـ ؾقيؾ » 4وذم  .«شَٔام ٚفف ذم افَدر ؿِب غدـ صٚؾقيؾ » وذم  .«شَٔام ٚدـ صٚر فف ذم افَدر ؿِب

وإصح مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ. .«شَٔام
( ) 1مـ  شَط «ؾٔف»ؿقفف ، ، ، ، ،42 ،4 ،4 ،4 ،02 ،04 ،0 ،0 ،4 ،0 ،1 ،. ادٍٓقم.  وٓ يرض

ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فِىزاين  ،)ادًجؿ افُبرش.إذا ُذـِر افَدُر ؾٖمسُقا»وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

42/4/4211 )وإشْٚده حسـ ،. 

وافَٔؾ وافَٚل ذم أوامر اهلل تًٚػ  وافىٚظٜ. ديٜ واإليامن ظامدمهٚ افتسِٔؿُ قثؿ إن افًب

وظذ افًبد أن يّتثؾ افًَٚئد وإحُٚم وإخلق  ديٜ.قوٕقاهٔف وإمقر افؼظٜٔ يْٚذم افًب

ؾ٘ن ظٚؿبتف ذم افدٕٔٚ  وفٔحذر افبحٞ وادجٚدفٜ ذم افَدر. افتل ظِّف اهلل ورشقفف إيٚهٚ،

وأمٚ أصؾ افقشقشٜ  ؾّـ تردد أو صؽ ذم افَدر ؾِٔىرده، رة ذل وهقان.ولل، وذم أخ

  ٕن افًبد ؽر ؿٚدر ظذ دؾًٓام. وحديٞ افٍْس ؾلمٗاخذة ظِٔٓام؛

وإن  ومْزهٚ مـ افنُقك وافنبٓٚت ؾٓق حل، ،ا بْقر اإليامنؾ٘ن ـٚن افَِٛ مْقرً 

  خلبٔٞ ؾٓق ؿِٛ مريض.وإن مل ئّز بغ افىٔٛ وا وؿع ذم طِّٜ افٍُر وافؼك ؾٓق مٔٝ.

 أمراض افَِقب ظذ ٕقظغ:

 افنُقك وافنبٓٚت. :ادرض افًِّل، أي -4

 وهذا ادروٚن ظذ ؽٚيٜ مـ اخلىقرة. اتبٚع افنٓقات. :أي ادرض افًّع، -0

ٕٕف يبحٞ ذم مسٖفٜ ثٚبتٜ  اظتز ادٗفػ ادجٚدل ذم افَدر مريض افَِٛ، ـذابٚ وأثٔام؛

يستحٔؾ ظذ اخلِؼ  ى دًرؾٜ مٚ هق ؽٔٛ ومـ أهار اهلل تًٚػ،ويتهد بٕٚدفٜ افَىًٜٔ،

  آضلع ظِٔف.

د اهللَ » روي ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْف: اإليامن بٚفَدر ٕيٚم افتقحٔد، ؾّـ وحى

د اهلل ونمـ بٚفَدر،  شبحٕٚف وـذب بٚفَدر، ـٚن تُذيبف فَِدر ًَٕوٚ فِتقحٔد، ومـ وحى

 ، وإشْٚده ؤًػ(1ٜ فمجري، رؿؿ:)افؼيًش.ـٕٚٝ افًروة افقثَك

 :«أصقل افديـ» هـ( ذم ـتٚب:مؿٚل َجٚل افديـ أمحد بـ حمّد افٌزٕقي احلٍْل )
، وافَوٚء طٓقر افِنر ظِی افِقح، واحلُؿ ٕزوفف ظِی افًبد، ؾٚحلُؿ يَتيض » افَدر ِهٌّ

وٚ، وافَدر يَتيض افتٍقيض افديـ، جلامل افديـ افٌزٕقي، )ـتٚب أصقل ش.افتسِٔؿ، وافَوٚء يَتيض افرر

 ، ط: دار افبنٚئر اإلشلمٜٔ، بروت(4ص

َر هَلُْؿ »وشبؼ مزيد مـ افتٍٚصٔؾ وبحٞ افَدر ادزم وافَدر ادًِؼ حتٝ ؿقفف: َوَؿدى

 .شَأْؿَداًرا





َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 5-  ِّ َ اهلُل َتَعاََل ِِف ِنتَابِ ا َبَّين ٍَ ، َن  .(1)َواىَْعْرُش َواىُْهرِِْسُّ َخقٌّ
 5- . ُّ ا ُدوَُ ٌَ َِ اىَْعْرِش َو ٍَ َع َو ُمْستَْغ ُْ  َو
 -  ُّ ٍء َوفَْوكَ َِ اْْلَِخاَطةِ (2)ُُمِيٌْط بُِكوِّ ََشْ ْعَجَز َع

َ
. (3)، َوكَْد أ ُّ َخيَْل

  

 : ريسجیب اإلیامن بالعرش والؽ

كعؾؿ  وٓ ومقجب اإليامن هبام، ذيمر اهلل شمعامم اًمعرش واًمؽرد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ؛

 ٕن اهلل شمعامم مل يذيمر شمػاصقؾفام.  طمؼقؼتفام؛

اهلل ومؼػم إمم اهلل شمعامم، و يمؾ رء طمادث، اهلل شمعامم ظماًمؼ اًمعرش وما ؾمقاه وماًمؽف،

 خف ُّٱىمال شمعامم:و( ١٥فاطر/ ) َّهب  مب خب حب ُّىمال شمعامم: شمعامم همـل قمـ يمؾ رء.
 (٦اىعِهبوت/ ) َّ حم جم هل مل خل ُّىمال شمعامم:و( ٣٨ُمٍد/ ) َّمق حق مف

 حي جي ُّٱ ىمال شمعامم: خيػك قمؾقف رء. ٓ اهلل شمعامم حمقط سمؽؾ رء سمعؾؿف وىمدرشمف،

وىمال  (١٢٦اىنساء/ ) َّ مب  خب حب جب هئ ُّٱمم:وىمال شمعا (٥٤فصيت/ ) َّ  هي مي خي

 (١٢اىطالق/ ) َّ هش مش هس مس هث مث هت ُّٱمم:شمعا

وىمال  (١١١طّ/ ) َّ حط  مض خض حض ٱُّٱىمال شمعامم: يلؾ ظمؾؼ إمم طمؼقؼة ذاشمف وصػاشمف،وٓ

 مي خي  حي جي ُّٱوىمال شمعامم:  (٢٥٥ابللرة/ ) َّحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط  ٱُّٱشمعامم:
 (١١٣األُعام/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

حيقط اخلؾؼ  ٓ :«وىمد أقمجز قمـ اإلطماـمة ظمؾؼف» ىمال سمعض اًمشارطملم معـك ىمقًمف:

 ( 5)اًمدرة اًمٌفقة، ص(٣١املدثر/ ) َّمخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱل شمعامم:ىما سمجؿقع اعمخؾقىمات.

ٕن  قمجز اعمخؾقق قمـ اإلطماـمة سماًمعرش وما ومقق اًمعرش؛ معـاه: وىمال سمعضفؿ:

يًع اخلؾؼ اًمعؾُؿ سمحدود اًمعرش وما  وٓ اإلطماـمة سماًمٌمء شمتطؾب اًمعؾؿ سمحدوده وضمقاكٌف،

 طقط(، خم 29، ص دة اًمطحاوية ًمؾؼقكقيق)ذح اًمعؼ ومقق اًمعرش.

                                                 
()  ؾمؼط مـ  «يمام سملم اهلل شمعامم ذم يمتاسمف»ىمقًمف4ذم . و ، ،92، 95 ،92 ،02 «واعمثٌت  .«يمام ىمال اهلل شمعامم ذم يمتاسمف

واعمعـك ؾمقاء.مـ سمؼقة اًمـًخ.
واعمثٌت مـ سمؼقة اًمـًخ. واعمػفقم ؾمقاء. .«ومام ومقىمف» 0. وذم «وما ومقىمف» 05، 9 ذم( 9)
. واًملحقح ما أصمٌتـاه مـ سمؼقة اًمـًخ.«قمجز» وذم  .«قمـ اإلطماـمة سمف» 94، 9ذم  (0)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   9   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طمقث يلدر أطمؽام اًمدوًمة. ذم  وهير اعمؾؽ، وهير اًمًؾطـة؛ اًمعرش ًمغة: اعُمؾؽ،

 (٢٣انلٍو/ ) َّ جن يم  ىم ُّٱاًمؼرآن اًمؽريؿ:

 مؾؽ أزمة احلؽؿ.  ضمؾس قمؾقف،اؾمتقی اعمؾؽ قمغم قمرؿمف: 

زل مـف اًمتدسمػمات، أو اًمؼٌة حيتقي قمؾی اًمعامل يـ ضمًؿ مًتدير مثؾ» اًمعرش اصطالطما:

 (5/999)راضمع: اًمتعريػات. وروح اعمعاين  ش.املضمًؿ حمقط سماًمع

اًمعرش: اجلًؿ اعمحقط سمًائر إضمًام، " يؼقل اًمعالمة اًمٌقضاوي ذم شمػًػم اًمعرش:

)شمػًػم اًمٌقضاوي ش.زل مـفاعمؾؽ، ومنن إمقر واًمتداسمػم شمـ ؾمؿل سمف ٓرشمػاقمف، أو ًمؾتشٌقف سمنير

9/955) 

 (١٥اىربوج/ ) َّ حس جس مخ ُّٱال شمعامم:ىم ورد ذيمر اًمعرش ذم مقاوع مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ،

 جخ مح ٱُّٱ (١١٦املؤٌِون/ ) َّ خص حص مس ٱُّٱ(١٢٩اتلوبة/ ) َّ مع جع مظ حط ٱُّٱ
 مث هت مت  خت حت جت ُّٱ (٧ْود/ ) َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ (١٥اغفر/ ) َّ جس مخ
 َّىف يث ىث نث ُّٱ (١٧احلاكة/ ) َّ  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ (٧اغفر/ ) َّ مج حج

 (٥٩اىفركان/ ) َّزت رت يب ىب ٱُّٱ (٥طّ/ )

اًمـاس َيلَعُؼقن يقَم اًمؼقامة، ومليمقن أول مـ ُيِػقؼ، »صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:  وىمال اًمـٌل  

ومنذا أكا سمؿقؾمی آظمذ سمؼائؿة مـ ىمقائؿ اًمعرش، ومال أدري أوماق ىمٌكم، أم ضُمقِزَي سملعؼة 

 (045)صحقح اًمٌخاري، رىمؿ:ش.اًمطقر

 مق حق مف ُّٱحيقط سماًمًاموات اًمًٌع وإرض: ا ضمًؿ قمظقؿ،واًمؽرد أيًض 
 (٢٥٥ة/ ابللر) َّجك

  ػة لؾؽريس:تػاسر خمتؾ

 وردت شمػاؾمػم قمدة ًمؾؽرد: 

- ،شمػً طمؽاه اسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام. العؾم( ػم اًمطؼمي/42)  :و ىمقؾ

ورسمام ؾمؿل اًمؽرد واًمعؾامء سمف؛ ٕهنام حيقطان  ؾمؿل أهؾ اًمعؾؿ سماًمؽرد ٕهنؿ قمامد؛

  ة شمشتؿؾ قمغم اًمؽتاسمة.واًمؽراؾم يمام أن اًمؽرد جيؿع وحيقط، وجيؿعان،

ويمذًمؽ  ،ن إطماديث ٓ شمميدهإ» ىمال اًمؼايض حمؿد أمحد يمـعان:؛ هذا ىمقل وعقػ

 (0)ىمرة اًمعقـلم، صش.اًمؾغة



َ قيدةَ الع َ شرحَ   0   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمال اًمؼايض حمؿد  اظمتاره ضمالل اًمديـ اًمًققـمل واعمحكم، الؽريس هو العرش، -9

 (0ـلم، ص)ىمرة اًمعقش.وقمؾی هذا اًمؼقل مشی اجلالٓن ذم هذا اًمتػًػم» أمحد يمـعان:

)اًمنمح ش. ىمال: يمان احلًـ يؼقل: اًمؽرد اًمعرش» كؼؾف اًمضحاك قمـ احلًـ اًمٌٍمي، 

 ، ًمًعقد ومقدة(52اًمؽٌػم، ص

األُبياء/ ) َّ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱىمال اًمعالمة اعمحكم ذم شمػًػم ؾمقرة إكٌقاء:

عرش إن شمػًػم اعممًمػ اجلالل اعمحكم ًمؾ» وقمؾؼ قمؾقف اًمؼايض أمحد يمـعان: اًمؽرد.: (٢٢

سماًمؽرد هق ضمري قمؾی اًمؼقل سملهنام رء واطمد. وهق ما أظمذ سمف اجلالل اًمًققـمل. 

 ش. واًملحقح أن اًمعرش همػم اًمؽرد

ا يرد سمؿعـك وهذا اًمؼقل وعقػ؛ كعؿ إن أريد سماًمعرش احلؽقمة، واًمؽرد أيًض 

 مق حق مف ُّٱٱومعـك ىمقًمف: وماًمعرش واًمؽرد معـامها طمؽقمة اهلل شمعامم، احلؽقمة،
وقمؾقف محؾ سمعضفؿ  اًمؽقن يمؾف حتت طمؽقمة اهلل شمعامم، :أي ،ات وإرضاًمًامو َّجك

 اًمؽرد قمغم اعمؾؽ. 

 ىمال اسمـ يمثػم: وهق همػم اًمعرش، حيقط سماًمًاموات وإرض، الؽريس جسم عظقم، -0

 (/5)شمػًػم اسمـ يمثػم ش. واًملحقح أن اًمؽرد همػم اًمعرش، واًمعرش أيمؼم مـف»

ظقؿ كقراين سملم يدي اًمعرش مؾتلؼ سمف، ٓ ىمطع ًمـا هق ضمًؿ قم» ىمال اًمعالمة اعمقداين:

 (2)ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية ًمؾؿقداين، صش. سمحؼقؼتف ومـؿًؽ قمـفا ًمعدم اًمعؾؿ هبا

ما اًمًؿقات » ىمال: روى أسمق اًمشقخ قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ،

 (992، رىمؿ:5/9شقخ )اًمعظؿة ٕيب اًمش. اًمًٌع ذم اًمؽرؾمی إٓ يمدراهؿ ؾمٌعة أًمؼقت ذم شمرس

 وماحلديث مرؾمؾ.  ل،زيد سمـ أؾمؾؿ شماسمع 

ما اًمًاموات اًمًٌع مع اًمؽرد إٓ يمحؾؼة مؾؼاة » قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف مرومققما:

 ش. سملرض ومالة، وومضؾ اًمعرش قمؾی اًمؽرؾمی يمػضؾ اًمػالة قمؾی احلؾؼة

ا مـ وٓخيؾق إؾمـاد مـف طمديث أيب ذر ريض اهلل قمـف هذا روي سملؾماكقد متعددة،

  إٓ أكف طمًـ ًمغػمه ًمتعدد ـمرىمف. اًمضعػ،

-  رىمؿ: «صحقحف»رواه اسمـ طمٌان ذم(05 مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ هشام. ىمال )

أظمرضمف ؾمعقد سمـ مـلقر ذم  ،صححف اسمـ طمٌان...، وًمف ؿماهد قمـ جماهد»احلاومظ اسمـ طمجر:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   4   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قزان آقمتدال )ماهقؿ مؽموك ومتفؿ سماًمؽذب.وإسمر .(0/4)ومتح اًمٌاري ش.اًمتػًػم سمًـد صحقح

/50) 

( سمنؾمـاد إسمراهقؿ سمـ مًؾؿ. و إسمراهقؿ )رىمؿ: رواه اسمـ أيب ؿمقٌة ذم يمتاب اًمعرش -9

 . «اًمتؼريب»سمـ مًؾؿ وعقػ يمام ذم 
( مـ ـمريؼ حيقك سمـ ؾمعقد 055)ص «إؾمامء واًملػات» رواه اًمٌقفؼل ذم -0

)اعمجرطملم ش. إذا اكػردٓ حيؾ آطمتجاج سمف »ىمال اسمـ طمٌان:  اًمًعدي، وحيقك مـؽر احلديث،

0/92)  :ش.وىمد اكػرد سمف قمـ اسمـ ضمريج»وىمال اًمؽقصمري 

( مـ ـمريؼ إسمراهقؿ سمـ هشام سمـ 055ص) «إؾمامء واًملػات» رواه اًمٌقفؼل ذم -4

وًمؽـف أدكك مـ اإلؾمـاد إول؛ ٕن إسمراهقؿ اًمغًاين  .«هق أصح»حيقك اًمغًاين، وىمال: 

 (/59-۳۷)مقزان آقمتدال مؽموك متفؿ سماًمؽذب.

- شمػًػمه»واه اسمـ يمثػم ذم ر» (/5،مـ ـمريؼ ىماؾمؿ سمـ حمؿد اًمثؼػل )  وىماؾمؿ سمـ

 .«اًمتؼريب»يمام ذم  حمؿد جمفقل،
( مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد 992، رىمؿ:5/9) «اًمعظؿة» رواه أسمق اًمشقخ ذم -5

، وقمٌد اًمرمحـ ذر ريض اهلل قمـف مل يؾؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد أسما سمـ أؾمؾؿ، وذم ؾمـده اكؼطاع،

  وعقػ.

 «اعمعجؿ اًمؽٌػم»(، واًمطؼماين ذم 949)ص« اًمتقطمقد» روى اسمـ ظمزيؿة ذم
قمـ قمٌد اهلل سمـ مًعقد  (،054-050ص) «إؾمامء واًملػات» واًمٌقفؼل ذم (،25)رىمؿ:

جمؿع »هلقثؿل ذم ىمال ا ش.وسملم اًمًامء اًمًاسمعة وسملم اًمؽرد مخس مئة قمام» ريض اهلل قمـف:

 ش.رضماًمف رضمال اًملحقح» (:/5) «اًمزوائد

 وهذا اًمؼقل هق اعمختار واعمؼٌقل. 

وسمطلم وهمػمهؿ  ومًؾؿ، ىمال اًمًدي، الؽريس موضع الؼدمني. الؼول الرابع: -4

 : اًمؽرد مقوع اًمؼدملم.رمحفؿ اهلل

)اًمؼقل اعمػقد قمغم يمتاب اًمتقطمقد، . «اًمؽرد مقوع ىمدمل اهلل شمعامم» وىمال اًمشقخ اًمعثقؿلم:

 .اسمـ اجلقزي، اًمًعقدية(، ط: دار 5ص

ومـ اًمٌعقد أن يؼقل اسمـ قمٌاس: هق مقوع ىمدمل اهلل، شمعامم » ىمال اإلمام اًمرازي:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (0/5)مػاشمقح اًمغقب .شوشمؼدس قمـ اجلقارح وإقمضاء

، ومل يؼؾ هق مقوع ىمدمل  وروي قمـف أن اًمؽرد مقوع اًمؼدملم» ىمال اسمـ ومقرك:و

 (0ص )مشؽؾ احلديث وسمقاكف، .شاهلل

وأما ما ذيمره اًمطؼمي مـ أن اًمؽرد مقوع » ؾمعقد ومقدة ذم هذه اًمرواية:قخ اًمشىمال 

)اًمنمح اًمؽٌػم، ش. اًمؼدملم، ومؽؾ ما ومقف أطماديث، ومفل وعقػة ٓ شمؼقی قمؾی إصمٌات أمر يمفذا

 ( ص

 ىمقل وعقػ.  اًمؽرد مقوع اًمؼدملم، أي:

ـ قمامرة قم» ا شمػًػم اًمؽرد سمؿقوع اًمؼدملم.وروي قمـ أيب مقؾمك إؿمعري مقىمقومً 

)اًمًـة ًمعٌد ش. وًمف أـمقط يملـمقط اًمرطمؾ ،قمـ أيب مقؾمك ىمال: اًمؽرد مقوع اًمؼدملم ،سمـ قمؿػم

إؾمامء واًملػات ًمؾٌقفؼل، . ، حتؼقؼ أمحد ؿمايمر/02شمػًػم اًمطؼمي . 94اًمعظؿة ٕيب اًمشقخ، رىمؿ:. اهلل سمـ أمحد، رىمؿ:

 (055ص

فد قمامرة سمـ قمؿػم زمـ أيب مقؾمك مل يش وومقف اكؼطاع، رضمال إؾمـاد هذه اًمرواية صمؼات؛

 إؿمعري. 

ا شمػًػُم اًمؽرد سمؿقوع ا ومقىمقومً ا مرومققمً أيًض  اموروي قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف

 اًمؼدملم. 

)شمػًػم اسمـ  وهذا همؾط. ا.رواه اسمـ مردويف مـ ـمريؼ ؿمجاع سمـ خمؾد مرومققمً  ىمال اسمـ يمثػم:

 (9/95)مقزان آقمتدال ش.أظمطل ؿمجاع ذم رومعف» ذهٌل:ىمال اإلمام اًم (./52يمثػم 

إن احلديث مقىمقف مل » :«إؾمامء واًملػات» ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري ذم اًمتعؾقؼات قمغم

 (000)صش. يرومعف همػم ؿمجاع سمـ خمؾد وهق واهؿ، وىمد وعػف اًمعؼقكم

وطمايمؿ سمـ فمفػم  ا.رواه اسمـ مردويف مـ ـمريؼ طمايمؿ سمـ فمفػم قمـ أيب هريرة مرومققمً 

 (/52)شمػًػم اسمـ يمثػمش. ٓ يلح أيًضاو« ىمال اسمـ يمثػم: مؽموك.

قمـ اسمـ  ،قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم ا،ا صحقح إؾمـادً وطمديث قمٌد اهلل سمـ قمٌاس هذا مقىمقومً 

)اًمعظؿة ش. اًمؽرد مقوع اًمؼدملم، واًمعرش ٓ يؼدر أطمد ىمدره»قمٌاس ريض اهلل قمـفام ىمال: 

وىمال  ․وواومؼف اًمذهٌل .قمؾی ذط اًمشقخلموىمال: صحقح  .05اعمًتدرك ًمؾحايمؿ، رىمؿ:. 95، رىمؿ:9/9ٕيب اًمشقخ 

 رضماًمف رضمال اًملحقح(: (5/090اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد )

ومنكف روي يمثػم  مـ اإلهائقؾقات؛شمؽقن ومرسمام  وهذا إصمر ٓ خيص إطمؽام اًمنمقمقة؛



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ىمال اًمشقخ قمٌد اًمػتاح  مـ اإلهائقؾقات سمنؾمـاد صحقح قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـف.

اًملحايب سمام ٓ جمال ًمؾرأي ومقف إكام ُيَعد  ذم طمؽؿ اعمرومقع إذا مل حيتؿؾ أن  إن ىمقل» أسمقهمدة:

يؽقن ملظمقًذا قمـ اإلهائقؾقات... ومنن اإلهائقؾقات ُرويت سمؽثرة قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل 

وأَسُح »قمـفام سملؾماكقد صماسمتة ذم يمتب اًمتػاؾمػم واًمتقاريخ، ومنن صح ما كؼؾف قمـف اًمًخاوي: 

سمؼقًمف: وًمق واومؼ يمتاسمـا، وىمال: إكف ٓ طماضمَة ًمـا  )قمـ أظمذ اإلهائقؾقات( سمـف مـع اسمـ قمٌا

ومفق حمؿقل قمؾی ما يتعؾؼ سمتٌقلم إطمؽام اًمنمقمقة ذم إصقل أو اًمػروع، وطماؿما ش. سمذًمؽ

اسمـ قمٌاس أو همػمه مـ اًملحاسمة أن يلظمذ ذًمؽ قمـفؿ، وأما احلقادث اًمقاىمعة ذم أهؾ اًمؽتاب 

ان وكحق ذًمؽ مـ إقماضمقب ومؾقس ذًمؽ مراًدا ذم مـع اسمـ قمٌاس وإظمٌار اعمتعؾؼة سمإيمق

)شمعؾقؼات اًمشقخ قمٌد اًمػتاح أسمق همدة قمؾی فمػر إماين، ش. ريض اهلل قمـفام، ومنكف ممـ يلظمذ ذًمؽ قمـفؿ يمام ؾمٌؼ

 (5ص

ومؼد محؾف اإلمام اًمٌقفؼل واًمعالمة اسمـ اجلقزي قمغم أكف يمام  ا صحتف،وًمق ؾمؾؿـا ومرًو 

)إؾمامء  يمذًمؽ اًمؽرد أصغر مـ اًمعرش. مـ اًمنير أصغر مـ اًمنير، يؽقن حمؾ اًمؼدملم

 (000واًملػات مع شمعؾقؼات اًمعالمة اًمؽقصمري، ص

ذهٌـا كجؿع أصمر اسمـ قمٌاس هذا إمم اًمروايات إظمرى اخلاصة سماًمؽرد ًمتٌلم أن  وًمق

وومقام  قزي.معـك أصمر اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام هق ما ذيمره اإلمام اًمٌقفؼل واًمعالمة اسمـ اجل

 يكم روايات أظمرى ظماصة سماًمؽرد سمنجياز: 

-  :ما اًمًؿقات اًمًٌع ذم اًمؽرؾمی إٓ يمدراهؿ ؾمٌعة »قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ مرؾمال

 (992، رىمؿ:5/9)اًمعظؿة ٕيب اًمشقخ ش.أًمؼقت ذم شمرس

ما اًمًاموات اًمًٌع مع اًمؽرد إٓ يمحؾؼة مؾؼاة سملرض ومالة، »قمـ أيب ذر مرومققًما:  -9

 (05)صحقح اسمـ طمٌان، رىمؿ:ش.قمؾی اًمؽرد يمػضؾ اًمػالة قمؾی احلؾؼةوومضؾ اًمعرش 

ش. وسملم اًمًامء اًمًاسمعة وسملم اًمؽرد مخس مئة قمام»قمـ اسمـ مًعقد مقىمقوًما:  -0

 (054-050)إؾمامء واًملػات  ًمؾٌقفؼل 

يمؾ رء،  مـاًمعرش أقمظؿ مـ اًمؽرد، يماًمؽرد إن »وقمـ اسمـ قمٌاس مرومققًما:  -4

ذم مجقع ؾمٌع ؾماموات وؾمٌع أرولم مـ حتت  ًمعرش يمَؿرسمِض قَمـْزٍ وإن اًمؽرد مـ حتت ا

رع ذم أرض وَمقحاء ،اًمعرش ، وإؾمـاده 29)اًمعظؿة ٕيب اًمشقخ، رىمؿ:ش. يمحؾؼة صغػمة مـ طمؾؼ اًمدِّ

 وعقػ(



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-  :ش. ما مقوع يمرؾمقف مـ اًمعرش إٓ مثؾ طمؾؼة ذم أرض ومالة»قمـ جماهد ىمال

 حقح إمم جماهد(، وإؾمـاده ص94)اًمعظؿة ٕيب اًمشقخ، رىمؿ:

)اًمعظؿة ٕيب ش. اًمؽرد ضمزء مـ ؾمٌعلم ضمزًءا مـ كقر اًمعرش»وقمـ قمؽرمة ىمال:  -5

 ، وإؾمـاده وعقػ(92اًمشقخ، رىمؿ:

اًمؽرد مقوع » ذم أصمر اسمـ قمٌاس: -سمعد مجع هذه إطماديث وأصمار-ًمقشملمؾـا 

ن أن اًمعرش أيمؼم ًمتٌلم ًمـا أن اسمـ قمٌاس يريد سمقا «يؼدر أطمد قمغم ىمدره اًمؼدملم، واًمعرش ٓ

يمام ورد هذا اعمعـك أووح ذم رواية أظمرى قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل  وأقمظؿ مـ اًمؽرد.

 (29)اًمعظؿة ٕيب اًمشقخ، رىمؿ:ش.إن اًمعرش أقمظؿ مـ اًمؽرد»قمـ اسمـ قمٌاس مرومققًما:  قمـفام:

يمذًمؽ طمؽؿ اهلل  ومحؾف اًمشقخ ؾمعقد ومقدة قمغم أن مقوع اًمؼدملم يؽقن أىمقى وأمتـ.

 ()اًمنمح اًمؽٌػم، ص قى وأطمؽؿ.شمعامم أىم

وإكام اظمؽمقمف اًمشقخ اًمعثقؿلم  ومل شمذيمر هذه أصمار أن اًمؽرد مقوع ىمدمل اهلل شمعامم.

واًمؽـاية شمعقد  .«مقوع ىمدمقف»أو  «مقوع اًمؼدملم» ومام ورد ذم اًمروايات إما مـ قمـد كػًف،

 إمم اًمعرش. 

 معـى فوققة اهلل: 

 َّ جح مج حج مث هت ُّٱذم ىمقًمف شمعامم:قة، يمام شمدل قمغم اًمػقىمقة اًمرشمٌ «ومقق»ًمػظة 
 يث ىث نث ٱُّٱيمذًمؽ ىمقًمف شمعامم: وماعمراد ومقف اًمػقىمقة سماًمـظر إمم اعمرشمٌة. (٧٦يوسف/ )

 (٢١يوسف/ ) َّ مغ  جغ مع جع  ُّٱ( ١٨األُعام/ ) َّخن حن جن مم ُّٱٱٱ،(٥طّ/ ) َّىف

ومقفا اًمػقىمقة وماعمراد  .(١١اىفتح/ ) َّيم ىم مم خم ُّٱ( ١٥اغفر/ ) َّ جس مخ جخ محٱُّٱ

 سمؾ اًمػقىمقة اًمرشمٌقة.  ًمقس اعمراد اًمػقىمقة احلًقة؛ :أي واًمؼفر واًمغؾٌة واًمعظؿة. ،اًمرشمٌقة

اهلل فوق » ، أو«اهلل فوق عرشه»أو ،«اهلل فوق سامئه»أن یؼال:  جیوزهل 

 ؟:«العرش بذاته

 ٓو .«اهلل ومقق قمرؿمف»أو ،«اهلل ومقق ؾمامئف» سملن جيقز قمـد أهؾ اًمًـة واجلامقمة اًمؼقل:
ىمال أمحد اًمـػراوي ذم  ٕن اًمػقىمقة احلًقة مًتحقؾة هلل شمعامم. ؛«اًمعرش سمذاشمفاهلل ومقق » جيقز:

ويؿتـع اًمؼقل: هق شمعامم ومقق اًمعرش سمذاشمف، ٕن » ذح رؾماًمة اسمـ زيدون اًمؼػمواين اعماًمؽل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمغم ش اًمذات»همػم اعمؼقدة سمؾػظ صؾ: أكف جيقز اـمالق ًمػظ اًمػقىمقة ومقف اؾمتعامَل اعمقهؿ، واحلا

ِف واجلالل شومقق قمرؿمف»أو ش ومقق ؾمامئف»قل اًمؼائؾ: اهلل، ومقجقز ىم ، وحُتَؿؾ قمغم ومقىِمقَِّة اًمنمَّ

ْؾطة واًمؼفر، ٓ ومقىمقة طمقٍِّز ومؽاٍن، ٓؾمتحاًمة اًمػقىِمقَّة احِلًقة قمؾقف شمعامم، ٓؾمتؾزامفا   ً واًم

 رؾماًمة اسمـ أيب )اًمػقايمف اًمدواين قمغم ش.اجِلرمقَّة واحلدوث اعمقضمٌلم ًمالومتؼار، اعمـزه قمـف اخلاًمؼ ضمؾ وقمال

 (0، ط: دار اًمؽتب اًمعؾؿقة. واكظر: ضمامع اًممزم، ص/55زيد اًمؼػمواين، ٕمحد سمـ همـقؿ اًمـػراوي، سماب ما شمـطؼ سمف إًمًـة 

اًمػقىمقة شمِرد عمعـقلم: أطمدمها: كًٌة ضمًؿ إمم ضمًؿ سملن يؽقن » ىمال اسمـ ضمفٌؾ اًمشاومعل:

ِمـ ضماكب رأس إؾمػؾ، وهذا ٓ يؼقل أطمدمها أقمغم وأظمر أؾمػؾ سمؿعـی أن أؾمػؾ إقمؾی 

ؿ...، وصماكقفا سمؿعـی اعمرشمٌة يمام يؼال: اخلؾقػة ومقق اًمًؾطان، واًمًؾطان ومقق  ًِّ سمف مـ ٓ جُيَ

سماهمة. وىمد  ٌاهمة ومقق اًمدِّ إمػم، ويمام يؼال: ضمؾس ومالن ومقق ومالن، واًمعؾؿ ومقق اًمعؿؾ، واًملِّ

ومل يطؾع  (٣٢خرف/ الز) َّ مظ حط مض خض حض ُّوىمع ذًمؽ ذم ىمقًمف شمعامم طمقث ىمال:

وما ( ١٢٧األعراف/ ) َّ يي ىي ني ٱُّٱأطمُدهؿ قمؾی أيمتاف إظمر، ومـ ذًمؽ ىمقًمف شمعامم:

 (45)رؾماًمة اإلمام اسمـ ضمفٌؾ اًمشاومعل ذم كػل اجلفة، صش. ريمٌت اًمؼٌط أيمتاف سمـل إهائقؾ وٓ فمفقرهؿ

 -4صاطمب اًمتحػة اًمعثامكقة ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية ص –ىمال اعمػتل ذايمر طمًلم 

يؼقدون ومقىمقة اهلل  وًمؽـ اعمحؼؼلم مـ قمؾامء أهؾ اًمًـة واجلامقمة ٓ سمػقىمقة اهلل شمعامم سمذاشمف.

 يقهؿ آؾمتؼرار واًمتحقز ذم طمقز.  فٕك ؛«سمذاشمف»شمعامم سمـ

ومفال  (٥طّ/ ) َّىف يث ىث نث ُّٱوإذا يمان اًمًؾػققن ٓ يموًمقن ىمقًمف شمعامم: 

 قمغم ذًمؽ؟وًمقت ؿمعري ما اًمذي محؾفؿ  جيتـٌقن اًمتلويؾ ذم همػمه،

ومامذا كؼقل ذم ىمقل إسمراهقؿ طملم يئس مـ  وإن اقمتؼمكا آؾمتقاء قمغم اًمعرش هق إصؾ،

هؾ يمان اهلل  ،(٩٩الصافات/ ) َّ جغ مع جع مظ حط ُّٱ:، وىمالد اخلروج إمم اًمشاماىمقمف وأر

 شمعامم ذم اًمشام؟! 

أكت اًمظاهر ومؾقس ومقىمؽ رء، وأكت اًمٌاـمـ ومؾقس دوكؽ » وذم صحقح مًؾؿ:

ومنما أن كؼقل ذم  ،«دون» ويمؾؿة «ومقق»ؿة ورد احلديث سمؽؾ .(۳۳۷۷مًؾؿ، رىمؿ:)صحقح ش.رء

  اًمؽؾ: يمام يؾقؼ سمشلكف، أو كمول، ومفال كمول اًمؽؾ!

يمام يؾقؼ »، يمػاكا اًمؼقل سمـ (١٦ق/ ) َّ ىن من خن  حن جن يم ٱُّٱإن مل كمول ىمقًمف شمعامم:

 هق أىمرب قمؾام. يمان اعمعـك: ، وإن أوًمـاه،«سمشلكف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ،(49)صحقح مًؾؿ، رىمؿ:ش. ب ما يؽقن اًمعٌد مـ رسّمف وهق ؾماضمدأىمر» ذم صحقح مًؾؿ:

معـاه أىمرب ما يؽقن مـ » ىمرب اًمرمحة. ىمال اإلمام اًمـقوي: إذا ىمؾـا سمتلويؾف، يمان اعمعـك:

 ، سماب ما يؼال ذم اًمريمقع واًمًجقد(4/922)ذح اًمـقوي قمؾی مًؾؿ ش. رمحة رسمف وومضؾف

)صحقح مًؾؿ، ش.مـ قُمـؼ راطمؾة أطمديمؿ اًمذي شمدقمقكف أىمرب إمم أطمديمؿ» وذم احلديث:

 (95ومثؾف ذم ؾمــ أيب داود، سماب ذم آؾمتغػار، رىمؿ:. 9524رىمؿ: 

يمام يؾقؼ سمشلكف، أو كػقض قمؾؿف إمم اهلل  ،اهلل شمعامم أىمرب :وإن مل كؼؾ سمتلويؾف يمان اعمعـك

ؾمقاؾمقة ذم ا. واعمقاوع يمؾفا اهلل شمعامم أىمرب شمٍمومً  وإن ىمؾـا سمتلويؾف يمان اعمعـك: شمعامم،

واعمراد ، َّ ىن من خن  حن جن يم ٱُّٱٱوهذا جماز يمؼقًمف شمعامم:» ىمال اًمعالمة اًمعقـل: اًمتٍمف.

 (/05)ذح ؾمــ أيب داود ًمٌدر اًمديـ اًمعقـل ش.حتؼقؼ ؾمامع اًمدقماء

  مذاهب متعددة خاصة باالستواء عذ العرش:

(.أكؽرت اعمعتزًمة اًملػات ) ذح إصقل اخلؿًة، ص(2) سملن اًمؼقل  وؾمٌؼ شمػلقؾف

   وؾمٌؼ أن يمشػـا ؿمٌفاهتؿ صمؿة. سماًملػات ذم إزل يًتؾزم قمـدهؿ شمعدد اًمؼدماء.

 ( شمثٌت اًمؽرامقة اًمعؾق اعمؽاين هلل شمعامم. 9)

وهذا  ضماًمس قمؾقف. :ية واعمجًؿة: اهلل شمعامم متؿؽـ ذم قمرؿمف، أي( ىماًمت احلشق0)

 سماـمؾ قمؼال وكؼال. 

ومنما أن يًاويف، وماؾمتؾزم  كف متؿؽـ ذم اًمعرش، ومنأكـا ًمق ومروـا أأما آؾمتحاًمة قمؼاًل 

وإما أن يؽقن  ا، أيًض ومؿـ يمان قمغم اًمعرش يمان مـؼًاًم  ،ىماسمؾ ًمؾتؼًقؿاًمعرش  :أي اًمتؼًقؿ،

سمحقث صار  ا،وإن يمان أصغر مـف ومفق سماـمؾ أيًض  ا،ومؽان مـؼًام أيًض  أيمؼم مـ اًمعرش،

 واًمعقاذ سماهلل.  ،اًمعرش أيمؼم، واهلل شمعامم أصغر

)صحقح اًمٌخاري، ش.يمان اهلل، ومل يؽـ رء همػمه» :ومنأن احلديث ورد ،ؼاًل ككف وأما سمطال

ومعؾؿ أن اًمعرش  ومؾؿ يؽـ قمرش. ومل يؽـ رء دوكف،  شمعامم ذم إزل،ويمان اهلل .(02رىمؿ:

 ومؽذًمؽ همـل سمعد ظمؾؼف.  يمام يمان اهلل شمعامم همـقا قمـ اًمعرش ىمٌؾ ظمؾؼف، خمؾقق،

ومنما أن يؽقن  متؿؽـا ذم اًمعرش، -ػرض واعمحالقمغم ؾمٌقؾ اًم–وًمق يمان اهلل شمعامم 

وإن ىمؾت: ىمادر قمغم  ا،ا ومؼقدً ًمزم يمقكف مرسمقـمً  ٓ، ا قمغم آكتؼال، أو ٓ؟ ومنن ىمؾت:ىمادرً 

ٕن احلريمة و اًمًؽقن يمؾقفام  وهق مـزه مـ احلريمة واًمًؽقن؛ حلؼتف صػة احلريمة، آكتؼال،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   22   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ن اًمعامل مًتدير، ومؽان ومقق اًمٌعض وحتت ومٌام أ ومقىمف،ا وإن يمان متؿؽـً  مـ صػات إضمًام.

يطرأ قمؾقف  وٓ .-وهق مٌاًمغة ذم اًمقاطمد–واهلل شمعامم أطمد  وهق يـاذم ؿملن اهلل شمعامم. اًمٌعض،

 ين ىن من ٱُّٱ(١١الشورى/ ) َّمه جه ين ُّٱوؿملكف يمام ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: كقع مـ اًمتؼًقؿ.
(٤اْلخالص/ ) َّ  مه جه
وهذا يًتؾزم أن  (١٧احلاكة/ ) َّ  يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ٱُّٱىمال شمعامم:و

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱوىمس قمؾقف ىمقًمف شمعامم: يؽقن اهلل شمعامم حمؿقٓ،

ىمؾـا سملن اهلل شمعامم متؿؽـا ذم اًمعرش  ومؾق ومنكف يمظمذ مـف أن اهلل شمعامم راومع، (٢الرعد/ ) ٌَّّ

)راضمع:  اإلـمالق.سماـمؾ قمغم  ومام ىماًمت اعمجًؿة مـ أن اهلل شمعامم متؿؽـ ذم مؽان، ا،يمان مرومققمً 

 (0ومػاشمقح اًمغقب، يقكس:. 5/995وروح اعمعاين . 2أؾماس اًمتؼديس، ص

هَبؿ إمم اعمشٌفة. وومقض سمعض احلـاسمؾة شمػقيًض   ا ىمرَّ

 وجه إرخاء الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم الذؤابة عـد ابن الؼقم: 

 ؿ اًمذؤاسمة،أرظمك اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾ (:/02) «زاد اعمعاد» ىمال اسمـ اًمؼقؿ ذم

فا. ًَّ  وكص اسمـ اًمؼقؿ ما يكم: ٕن اهلل شمعامم م

َؤاسَمِة » ويمان ؿمقخـا أسمق اًمعٌاس اسمـ شمقؿقة ىمدس اهلل روطمف ذم اجلـة يذيمر ذم ؾمٌب اًمذ 

عما »ؿمقًئا سمديًعا، وهق أن اًمـٌلَّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إكام اختذها صٌقحَة اعمـام اًمذي رآه ذم اعمديـة 

شمعامم، ومؼال: يا حمؿد! ومقؿ خيتلؿ اعمنأ إقمغم؟ ىمؾت: ٓ أدري، رأی رب اًمعزة شمٌارك و

احلديث. وهق ذم اًمؽممذي، وؾُمئِؾ ش. ومقوع يده سملم يمتَِػلَّ ومعؾؿُت ما سملم اًمًامء وإرض

َؤاسَمَة سملم يمتَػقف، وهذا مـ اًمعؾؿ اًمذي  قمـف اًمٌخاري  ومؼال: صحقح. ومؿـ شمؾؽ احلال أرظمی اًمذ 

َؤاسمِة ًمغػمهشمـؽره أًمًـة اجلفال وىمؾقهب  (/02)زاد اعمعاد ش. ؿ، ومل أر هذه اًمػائدة ذم إصمٌات اًمذ 

 ـى كون اهلل تعاىل عذ العرش: مع

 وهذا معـك أيات اًمؽريؿة: كًٌة اهلل شمعامم إمم اعمؽان واعمؽلم سماقمتٌار اًمعؾؿ واًمؼدرة.

 جه ين ىن  من خن ُّٱو( ٤احلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٱُّٱو (١١٥ابللرة/ ) َّمن زن رن مم ام ٱُّٱ
ًمق أكؽؿ » احلديث: ذمو،( ٣األُعام/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱو( ٧املجادىة/ ) َّ يه ىه مه



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْػَؾی هلٌَط قمؾی اهلل  ً قتؿ سمحٌؾ إمم إرض اًم ش.َدًمَّ

(1)
 وأمثاهلا مـ أيات وإطماديث. 

ومـ  دمكم اهلل شمعامم وكقره وىمرسمف ذم يمؾ مؽان، مـ اًمعرش و إرض. طماصؾ اًمؽالم:

وقمؼقدهتؿ شمشٌف اعمشٌفة أو اعمجًؿة سملن اهلل شمعامم متؿؽـ ذم   قمغم اًمعرش،إن اهلل شمعامم ىمال:

طمقث يلدر مـف  واًمعرش هير احلؽقمة، ريمز،اعموإن أريد سماًمعرش  فذا سماـمؾ.، وماًمعرش

ومؼد ؾمٌؼ أن ذطمـا أن اعمراد كًٌة اًمؼرب سماًمعرش وسمإرض  أوامر اهلل شمعامم وأطمؽامف،

 ومؾقس اعمعـك: ضمؾس ومالن قمغم هير احلؽقمة. ام كؼقل:ا، أو معـك يمقكف قمغم اًمعرش يمأيًض 

ًً  وإكام اعمراد: ضمؾس قمغم اًمعرش،  ا قمغم اًمعرش أو مل يؽـ. يدير احلؽقمة، ؾمقاء يمان ضماًم

صمؿ ذيمر آؾمتقاء قمغم  ذيمر اهلل شمعامم ظمؾؼ اًمًاموات وإرض ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ،

واعمؼلقد أصال شمـزيف اهلل  تف ومقف،صمؿ يدير طمؽقم ومعؾؿ مـف أن اهلل شمعامم ظمؾؼ اًمؽقن، اًمعرش،

وهذا ما يمان قمؾقف اًمًؾػ  ا.وسماًمتػقيض أيًض  واًمتـزيف يتحؼؼ سماًمتلويؾ احلًـ، شمعامم.

 اًملاًمح.

كف شمعامم مًتق قمغم قمرؿمف سماعمعـك اًمذي أراد اهلل شمعامم إ» :ىمال اإلمام اًمغزازم رمحف اهلل

ًمقف ؾمامت احلدوث واًمػـاء، وهق سمآؾمتقاء، وهق اًمذي ٓ يـاذم وصػ اًمؽؼمياء وٓ يتطرق إ

فصيت/ ) َّحض جض مص خص حص مس ٱُّٱاًمذي أريد سمآؾمتقاء إمم اًمًامء طمقث ىمال ذم اًمؼرآن:

 (/2)إطمقاء قمؾقم اًمديـ ش.وًمقس ذًمؽ إٓ سمطريؼ اًمؼفر وآؾمتقالء ،(١١

 ىمال اإلمام اًمغزازم رمحف اهلل وهق يقوح معـك آؾمتقاء قمغم اًمعرش ذم مقوع آظمر:

 ،مـزًها قمـ اعمامؾمة وسماعمعـك اًمذي أراده اؾمتقاءً  ،غم اًمعرش قمغم اًمقضمف اًمذي ىماًمفوأكف مًتق قم»

سمؾ اًمعرش ومحؾتف حمؿقًمقن  ،وآكتؼال، ٓ حيؿؾف اًمعرش ،واحلؾقل ،واًمتؿؽـ ،وآؾمتؼرار

ومؼفقرون ذم ىمٌضتف. وهق ومقق اًمعرش واًمًامء وومقق يمؾ رء إمم ختقم  ،سمؾطػ ىمدرشمف

سًما إمم اًمعرش واًمًامء، يمام ٓ شمزيده سمعًدا قمـ إرض واًمثرى، سمؾ هق اًمثرى ومقىمقًة ٓ شمزيده ىمر

يمام أكف رومقع اًمدرضمات قمـ إرض واًمثرى. وهق مع  ،رومقع اًمدرضمات قمـ اًمعرش واًمًامء

                                                 
() 092رىمؿ: د،ياحلد ؾمقرة ومـ سماب ،اًمؽممذي أظمرضمف․مـ فسمًامقم ٍمحيمدًمس ومل  ةىمتاد ػ؛وعق هوإؾمـاد 

 هذا اًمعؾؿ أهؾوومّن سمعض »: ثاحلدي هذا شمػًػم ذم اًمؽممذي وىمال هريرة. أيبمـ  ًؿعي مل واحلًـ اًمٌٍمي، احلًـ

  .«مؽان يمؾ ذم وؾمؾطاكف وىمدرشمف وقمؾؿ اهلل ،وؾمؾطاكف وىمدرشمف قمؾؿ اهلل قمؾی هٌطومؼاًمقا: إكام  ثاحلدي
اًمؽقن  إمم ـًبيحتت، إذ ٓ  إمم فومقق يمـًٌت إمم فاتاًمٌارئ مـ اجل كًٌة أنواعمؼلقد مـ اخلؼم »اسمـ اًمعريب:  ىمال     

(02ص ؾ،قاًملؼ ػقاًمً یاًمؽقصمري قمؾ قةواكظر: طماؿم .9/4طمقذي إ قماروة) «.سمذاشمف فاممـ ةذم واطمد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   29   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وهق أىمرب إمم اًمعٌد مـ طمٌؾ اًمقريد، وهق قمغم يمؾ رء ؿمفقد  ،ذًمؽ ىمريب مـ يمؾ مقضمقد

 (/22)إطمقاء قمؾقم اًمديـ  ش.اصمؾ ذاشمف ذات إضمًاميمام ٓ مت ،إذ ٓ يامصمؾ ىمرسمف ىمرب إضمًام

 معاين متعددة ًمالؾمتقاء، ﴾مص خص حص مس﴿ؾماق اسمـ ضمرير ذم شمػًػم ىمقًمف شمعامم:

 (/45)شمػًػم اًمطؼمي  ش.قمال قمؾقفا قمؾق مؾؽ وؾمؾطان ٓ قمؾق اكتؼال وزوال» صمؿ ىمال:

 :(٥طّ/ ) َّىف يث ىث نث ُّٱ قمـف ذم شملويؾ ىمقًمف شمعامم:ىمال اسمـ قمؿرروی اهلل

 (09)مًـد اًمرسمع، رىمؿ:ش.أي: اؾمتقی أمره وىمدرشمف ومقق سمريتف»

 إیرادات عذ تػسر االستواء باالستقالء، واجلواب عـفا:

 يرد قمغم شمػًػم آؾمتقاء سمآؾمتقالء مـ وضمفلم: 

(.اًمغؾٌة متحؼؼة قمغم مجقع اعمخؾقىمات )  ومام وضمف ختلقص اًمعرش هبا؟ 

ؽ ٕكف أقمظؿ خمؾقىماشمف، وإكام ضمفؾقا وظمص اًمعرش سمذًم» أضماب قمـف اإلمام اًمؼرـمٌل:

 (02-42/5)شمػًػم اًمؼرـمٌل  ش.يمقػقة آؾمتقاء ومنكف ٓ شمعؾؿ طمؼقؼتف

 ومؿـ خياصؿ اهلل شمعامم؟  ،قمة واًمتـازعاًمغؾٌة شمتطؾب اخلل إيراد آظمر: (9)

ٱَّمغ  جغ مع جع ُّشمتطؾب اعمخاصؿة دائام، ومؼد ورد ىمقًمف شمعامم: اًمغؾٌة ٓ :اجلقاب
  خماصؿة.وًمقس صمؿة  (٢١يوسف/)

قمغم  َّىف يث ىث نث ُّٱاًمتلويؾ إطمًـ أن حيؿؾ  ىمال سمعض أهؾ اًمعؾؿ:

ورد ذم ؾمت ؾمقر مـ  ،وهق شملويؾ أىمرب؛ ٕن آؾمتقاء قمغم اًمعرش وإدارة اًمـظام. اًمتدسمػم

واًمػرىمان،  وـمف، اًمؼرآن اًمؽريؿ، ورد سمعد ظمؾؼ اًمًاموات وإرض ذم ؾمقرة يقكس،

مما يدل دًٓمة واوحة قمغم  سمعد ظمؾؼ اًمًاموات،واحلديد، وورد ذم ؾمقرة اًمرقمد  ة،واًمًجد

 ،ًمؾشقخ كقر اهلدى، ص ، ًمـظرا)مراصد  أكف عما ايمتؿؾت إرض واًمًامء كػذ ومقفا كظام احلؽؿ اإلهلل.

  ؾمقرة يقكس(

 دة لالستواء يف الؾغة: معاٍن متعد

 : ذم طملم أن آؾمتقاء ًمف معان قمدة ذم اًمؾغة يػن اًمًؾػققن آؾمتقاء سمآؾمتؼرار،

() ،(٢٩اىفتح/ ) َّ  مب زب  رب ُّٱكحق ىمقًمف شمعامم: اؾمتقى سمؿعـك اؾمتحؽؿ 

 (١٣الزخرف/ ) َّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱكحق ىمقًمف شمعامم: ( اؾمتقى سمؿعـك ريمب،9) 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   20   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  (٢٩ابللرة/ ) َّ حك  جك مق حق  ٱُّٱكحقىمقًمف شمعامم: ( اؾمتقى سمؿعـك ىملد،0) 

 كحق ىمقل اًمشاقمر:  ( اؾمتقى سمؿعـك اًمغؾٌة،4)

 ی اًمِعراقىمِد اؾمتَقی سمنِْمٌ قمؾ

 

 مـ همػم ؾمقٍػ وَدم ُمفراِق  ۞

 (4/44)ًمًان اًمعرب 

 أي: همؾٌـا قمؾقفؿ.ش. ومؾام قمؾقكا واؾمتقيـا قمؾقفؿ» هلؿ:أو كحق ىمق

ومقجب محؾف قمغم معـك يـاؾمب ويؿتاز سمف اعمؿدوح قمـ  هـا سمؿعـك اعمدح،« اؾمتقى» ضماء

ؾقس؛ ٕكف يًتقي يلح محؾ آؾمتقاء قمغم اجل وٓ شمغؾب اعمؿدوح قمغم اًمعراق. :أي همػمه،

 ومقف اعمؾؽ واًمػؼػم، واًمنميػ واًمذًمقؾ. 

يمذًمؽ أـمؾؼ اهلل شمعامم آؾمتقاء ذم أية اًمؽريؿ ذم مؼام اعمدح، ومقـاؾمب محؾف قمغم معـك 

  جغ مع جع  ٱُّٱوىمال شمعامم:، (٤الزمر/ ) َّ  جخ مح جح مج ٱُّٱىمال شمعامم: اًمؼفر واًمغؾٌة.
 ٕكف مـ صػات اعمخؾقق. ٓؾمتؼرار؛يلح محؾف قمغم معـك اجلؾقس وا وٓ ،(٢١يوسف/ )َّمغ

 واخلاًمؼ ذم همـك قمـف. 

 يمان سمؿعـك اًمغؾٌة. «قمغم» إذا شمعدى سمـ «اؾمتقى» :«اًمؽؾقات»ىمال أسمق اًمٌؼاء ذم 

ا. وًمذا يؼقل وىمٌقل معـك مـ معاين آؾمتقاء ورومض ما قمداه يمدي إمم اًمتجًقؿ أطمقاكً 

 شمذيمروا ًمف معـك.  اإلمام أمحد: ٓ

اتلوبة/ ) َّمت خت حت ُّٱكحق ىمقًمف شمعامم: كضطر إمم اًمتلويؾ،ىمد  يؼقل اعمتلظمرون:

 (٦٤مريً/ ) َّ هش مش هس مس ٱُّٱوىمد ىمال شمعامم ذم مقوع آظمر: اًمـًقان، ومنن فماهر اعمعـك: (٦٧

 وماشمػؼقا قمغم أن اًمـًقان ذم أية إومم سمؿعـك اًمؽمك. 

 ح مًؾؿ،)صحق ش.يا اسمـ آدم مروُت ومؾؿ شمعدين...» ا، مثؾ طمديث:وىمد جيب اًمتلويؾ أيًض 

 ًمق قمدشمف ًمػرح، وًمػرح اهلل شمعامم سمػرح اعمريض.  اعمعـك: (952سماب ومضؾ قمقادة اعمريض، رىمؿ:

  تـبقه:

ًمؾشقخ أذف قمكم اًمتفاكقي : )مًاحمة(» :«أكقار اًمٌاري» يؼقل اًمعالمة اًمٌجـقري ذم

 «سمقادر اًمـقادر» مذيمقرة ذم مقاوع مـ حتؼقؼات قمؾؿقة قماًمقة ظماصة سمآؾمتقاء قمغم اًمعرش،
إٓ أن اًمشقخ كًب ذم سمعض اعمقاوع آؾمتقاء سمؿعـك آؾمتؼرار  قمغم أهؾ اًمعؾؿ مراضمعتف.

 . «وهق همػم صحقح إمم اًمًؾػ مـ ضمراء مًاحمة سمعض اعمػنيـ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   24   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأما  وكحقه، )اًمرومع اًمرشمٌل( ٓؿمؽ أكف كؼؾ قمـ اًمًؾػ آؾمتقاء سمؿعـك آؾمتعالء

)أكقار اًمٌاري  ومؾؿ يلح كؼؾفا قمـفؿ طمتام. معاين آؾمتؼراء أو اًمتؿؽـ أو اجلؾقس قمغم اًمعرش

 /954-95 .) 

 معـى كون اهلل تعاىل يف كل مؽان:

 ،وىمرسمف ،وقمؾؿف ،ذم يمؾ مؽان دمؾقف معـاه: .: اهلل شمعامم ذم يمؾ مؽانيؼقل سمعض اًمـاس

 وشمٍمومف. 

اؾمتؾزم اجلًؿقة،  اهلل متؿؽـ ذم يمؾ مؽان، ومنن ىمقؾ:» ىمال اًمعالمة زاهد اًمؽقصمري:

 ، شمعامم ذم يمؾ مؽان مـ همػم متؽـأما إذا أريد سمف أن اهلل دة اعمجًؿة اًمٌاـمؾة،وهل قمؼق

ومال سملس  (١٦ق/ ) َّ ىن من خن  حن جن يم ٱُّٱيمام ىمال شمعامم: ويًتقي اًمـًٌة سماًمـظر إمم اًمؼرب،

   سمف.

سماًمـظر  -وأما ىمقل مـ يؼقل: إكف شمعامم ذم يمؾ مؽان »وكص ما ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري: 

إكف ذم مؽان دون مؽان،  :اهره ىمقل سماًمتجًقؿ قمؾی طمد ىمقل مـ يؼقلومظ -إمم كؼؾ اعملـػ

آظمتالف ذم »)طماؿمقة اًمعالمة اًمؽقصمري قمؾی ش. إٓ إذا أراد شمـزهيف شمعامم قمـ احلؾقل ذم اعمؽان واًمزمان

 (9ٓسمـ ىمتقٌة، صش اًمؾػظ واًمرد قمؾی اجلفؿقة واعمشٌفة

 :-شمب اإلمام ماًمؽيما-قمـ طمٌقب «اًمًقػ اًملؼقؾ» طمؽك شمؼل اًمديـ اًمًٌؽل ذم

 :ومؼالش يـزل رسّمـا شمٌارك وشمعامم إمم اًمًامء اًمدكقا يمؾ ًمقؾة» ؾمئؾ ماًمؽ رمحف اهلل قمـ طمديث:

-9)اًمًقػ اًملؼقؾ، صش.يـزل أمره يمؾ ؾمحر، وأما هق ومفق دائؿ ٓ يزول، وهق سمؽؾ مؽان»

92) 

ف ٓ اعمراد أك» :«وهق ذم يمؾ مؽان» ا قمغم يمالم اإلمام ماًمؽ:ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري شمعؾقؼً 

زه قمـ إمؽـة...، وأما ىمقل اًمؽممذي ذم طمديث هلٌط يقصػ سمؿؽان دون مؽان طمقث شمـ

وومن سمعض أهؾ اًمعؾؿ هذا احلديث ومؼاًمقا: إكام هٌط قمؾی قمؾؿ اهلل وىمدرشمف »قمغم اهلل: 

ومؼد شمعؼٌف ش. وؾمؾطاكف، وىمدرشُمف وؾمؾطاُكف ذم يمؾ مؽان، وهق قمؾی اًمعرش يمام وصػ ذم يمتاسمف

وىمال: إن قمؾؿ اهلل ٓ حيؾ ذم مؽان، وٓ يـتًب إمم ضمفة، يمام أكف ش اًمعاروة» ذم اسمـ اًمعريب

ؾمٌحاكف يمذًمؽ، ًمؽـف يعؾؿ يمؾ رء ذم يمؾ مقوع، وقمؾی يمؾ طمال ومام يمان ومفق سمعؾؿ اهلل، ٓ 

يشذ قمـف رٌء وٓ يعزب قمـ قمؾؿف مقضمقٌد وٓ معدوٌم. واعمؼلقد مـ اخلؼم أن كًٌة اًمٌاري 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
)طماؿمقة  ش.إذ ٓ يـًب إمم اًمؽقن ذم واطمدة مـفام سمذاشمف ،يمـًٌتف إمم حتتمـ اجلفات إمم ومقق 

 (92اًمًقػ اًملؼقؾ، ص

ش اهلل مقضمقد ذم يمؾ اًمقضمقد»ؿماع قمؾی أًمًـة اًمعقام » ىمال اًمعالمة اًملاوي رمحف اهلل:

وهق يمالم صحقح ذم كػًف؛ ٕن مػاده وطمدة اًمقضمقد، ًمؽـف همػم ٓئؼ مـفؿ إلهيام احلؾقل. 

شمؼقل: معـاه أكف مع يمؾ مقضمقد، أي ٓ يغقب قمـف مقضمقد أصال. ومعقتف معف وشملويؾف أن 

ومف ومقف وشمدسمػمه ًمف معقًَّة معـقيًة ٓ يعؾؿفا إٓ هق، يمام أن ذاشمف ٓ يعؾؿفا إٓ هق. ٓ  معـاه: شمٍم 

 (05)طماؿمقة اًملاوي قمؾی ضمقهرة اًمتقطمقد، ص ش.خيػی قمؾقف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء

 ا؟ ومفؾ ذم اعمرطماض أيًض  إذا يمان اهلل ذم يمؾ مؽان، یؼول السؾػقون:

وشمٍمومف وىمدرشمف ذم يمؾ  أن اهلل شمعامم ذم يمؾ مؽان سمتٍمومف وقمؾؿف ورمحتف. :اجلواب عـه

، فؿقةذهب إًمقف اجل إكام : اهلل شمعامم ضماًمس ذم اعمرطماض.-واًمعقاذ سماهلل -يؼقل أطمد وٓ مؽان.

 دون أهؾ اًمًـة. 

ا وآؾمتقالء أن يؼاشمؾ أطمدً  ؾمتقاء سمؿعـك آؾمتقالء،شمؼقًمقن: آ یؼول السؾػقون:

 ومفؾ يمان اهلل شمعامم يؼاشمؾ؟  ا،ويغؾب سمعد أن يمان مغؾقسمً 

ومنهنؿ حيؿؾقن آؾمتقاء قمغم آؾمتؼرار، اًمذي  ا،هذا يرد قمؾقفؿ أيًض  اجلواب عـه:

ا يمٌػًما( يتحؼؼ سمعد احلريمة وآوطراب الء أن وإكام معـك آؾمتق .)شمعامم اهلل قمـ ذًمؽ قمؾقًّ

 يمؾ رء ذم ىمدرشمف. 

 األقوال ادتضادة البن تقؿقة وابن ققم حول االستواء عذ العرش: 

ومؿثال احلاومظ اسمـ شمقؿقة واسمـ اًمؼقؿ  جيادل سمعض اًمـاس ذم هذه اعمًلًمة جمادًمة ؿمديدة،

وىمال احلاومظ اسمـ  آؾمتقاء قمغم اًمعرش ًمقس يماؾمتقائـا، واًمؼرب ًمقس يمؼرسمـا. ن مرة:يؼقٓ

قمغم اًمعرش مؽان ومارغ  :«سمدائع اًمػقائد»، ويمذًمؽ احلاومظ اسمـ اًمؼقؿ ذم «ومتاواه»شمقؿقة ذم 

 (4/42وسمدائع اًمػقائد  .5/42)اًمػتاوی اًمؽؼمی  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. اجيؾس اهلل شمعامم ومقف كٌقف حمؿدً 

  أومؾقس يثػم هذا ؿمٌفة اًمتجًقؿ.

د سمطريؼ وعقػة. واإلىمعاد معف قمغم اًمعرش يروی قمـ جماه» ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري:

ا، وأكك ما يـًب إمم جماهد مـ ذاك؟ وىمد  وشمػًػم اعمؼام اعمحؿقد سماًمشػاقمة متقاشمر شمقاشمًرا معـقيًّ

ّسح همػم واطمد مـ إئؿة سمٌطالن ما يروی قمـ جماهد. ويری سمعض اًمـلاری رومع قمقًك 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   25   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
لؼقؾ، )طماؿمقة اًمًقػ اًمش. قمؾقف اًمًالم وإىمعاده ذم ضمـب أسمقف، وهذا هق ملدر هذا اًمتخريػ

 (4ص

أول ومتـة وىمعت سمٌغداد سملم جمًؿة احلـاسمؾة » :«سمراءة إؿمعريلم» ىمال اسمـ مرزوق ذم

ذم طمقادث ؾمٌعة قمنم  «يمامؾف»وسملم همػمهؿ سمًٌب اًمتجًقؿ. ىمال احلاومظ اسمـ إصمػم ذم 

وصمالث مئة ما كلف: وومقفا وىمعت ومتـة قمظقؿة سمٌغداد سملم أصحاب أيب سمؽر اعمروزي احلـٌكم 

مـ اًمعامة، ودظمؾ يمثػم مـ اجلـد ومقفا، وؾمٌب ذًمؽ أن أصحاب اعمروزي ىماًمقا وسملم همػمهؿ 

هق أن اهلل ؾمٌحاكف  (٧٩اْلرساء/ ) َّ مث زث رث يت ىت نت ُّٱذم شمػًػم ىمقًمف شمعامم:

وشمعامم يؼعد اًمـٌلَّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ معف قمؾی اًمعرش، وىماًمت اًمطائػة إظمری: إكام هق 

 (/)سمراءة إؿمعريلم مـ قمؼائد اعمخاًمػلم ش. ؾ سمقـفؿ ىمتغم يمثػمةاًمشػاقمة، ومقىمعت اًمػتـة واىمتتؾقا، ومؼت

 ًمقس هذا ىمقًمف، وإكام طمؽاه قمـ جماهد.  ا قمـ اسمـ شمقؿقة رمحف اهلل:يؼقل اًمًؾػققن دوماقمً 

ويـظر ذم اإلؾمـاد،  سمـ شمقؿقة طملم حيؽل ىمقٓ يـؼده،ن اوًمؽـف ظمالف اًمتحؼقؼ؛ ٕ

 وما رواه جماهد مقىمقف، كف صمٌت سمتعامؾ اًمًؾػ.ا يشعر سملومؽقػ ىمٌؾف سمحذاومػمه؟ وؾماىمف ؾمقىمً 

 وقمدد اسمـ اًمؼقؿ أؾمامء همػم واطمد وىمال: ا.صمؿ إكف وعقػ ؾمـدً  قمؼمة سماعمقىمقف ذم اًمعؼائد. وٓ

طمديث ىمعقد » :«درء شمعارض اًمعؼؾ واًمـؼؾ» وىمال اسمـ شمقؿقة ذم ىمال هبذا همٓء يمؾفؿ،

ػمه، ويمان اًمًؾػ وإئؿة اًمرؾمقل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمؾی اًمعرش صماسمت قمـ جماهد وهم

 (/905)درء شمعارض اًمعؼؾ واًمـؼؾ  ش.يرووكف وٓ يـؽروكف، ويتؾؼقكف سماًمؼٌقل

ويقطمل سمعض كلقصف إمم أن  يمالم اسمـ شمقؿقة اعمذيمقر يشػم إمم أكف يثٌت اجلفة هلل شمعامم،

 وإًمقؽ كلف:  يعد إـمالق اجلفة وقمدم اجلفة قمغم اهلل شمعامم سمدقمة،

، ومؾقس ذم يمالمل شي كطؾب مـف أن يـػَل اجلفَة قمـ اهللّ واًمتََّحق زَ اًمذ»أما ىمقل اًمؼائؾ: »

 (5/09)اًمػتاوی اًمؽؼمی ش. إصمٌات هلذا اًمؾػظ؛ ٕن إـمالق هذا اًمؾػظ كػًقا وإصمٌاشًما سمدقمة

سمقان »ذم طملم يؼقل ذم  يدل قمغم أكف يعتؼم إصمٌات اجلفة سمدقمة، «جمؿقع اًمػتاوى»كص 

بِّ »: «شمؾٌقس إسمؾقس ًا معٌقًدا يًتؾزم أن يؽقن سمجفة مـ قماسمده سماًميورة،  أنَّ يمقَن اًمرَّ إهله

)سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة ذم شملؾمقس ش.وذًمؽ أن اًمعٌادة شمتضؿـ ىملد اعمعٌقد، وإرادشمف، وشمقضمف اًمؼؾب إًمقف

 (5/4سمدقمفؿ اًمؽالمقة 

ائِرِ » وؾمٌؼ اًمؽالم مػلال قمغم اجلفة ذم كص اعممًمػ: ًَ ت  يَم ًِّ َفاُت اًم
ِقْيِف اجْلِ  ٓ حَتْ

  .شٌَْتَدقَماِت عمُ ا
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 تػسر ادؼام ادحؿود عـد ابن تقؿقة وابن الؼقم: 

يؼعد اهلل شمعامم رؾمقل اهلل صغم اهلل  ىمال اسمـ شمقؿقة واسمـ اًمؼقؿ ذم شمػًػم اعمؼام اعمحؿقد:

سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة  .4/054. جمؿقع اًمػتاوی 5/42)اًمػتاوی اًمؽؼمی  قمؾقف وؾمؾؿ معف قمغم اًمعرش ذم مؽان.

5/95.  9واضمتامع اجلققش اإلؾمالمقة  .4/42وسمدائع اًمػقائد/24) 

مع أكف مطٌقع قمغم أن يرد ما خياًمػ ـمٌقعتف مـ  ؾمؽت اسمـ شمقؿقة قمغم رواية جماهد،

يمام  ويعؽمض قمغم اإلمام اًمطحاوي سملكف يروي اعمقوققمات. إطماديث احلًـة واًملحقحة.

وأما هـا  .طمًـف اًمٌعضصححف سمعض اًمعؾامء و، مع أكف «رد اًمشؿس» اقمؽمض قمغم طمديث

وهذا ما محؾ اًمٌعض قمغم اًمؼقل سملكف  ومقا ًمؾعجب! ومؼد ىمٌؾ رواية راٍو وعقػ مـ همػم كؼد.

 يؿقؾ إمم اًمتجًقؿ. 

ا صغم اهلل قمؾقف يلح شمػًػم اعمؼام اعمحؿقد سملكف مؽان ومارغ يؼعد اهلل شمعامم ومقف حمؿدً  وٓ

 وؾمؾؿ، سمؾ اًملحقح ذم شمػًػمه أكف اًمشػاقمة اًمؽؼمى. 

صمـا قمٌاد سمـ يعؼقب إؾمدي، صمـا اسمـ ومضقؾ،  اسمـ ضمرير رواية جماهد ذم شمػًػمه:ؾماق 

ىمال: جيؾًف  (٧٩اْلرساء/ ) َّ مث زث رث يت ىت نت ُّٱقمـ ًمقث، قمـ جماهد ذم ىمقًمف: 

 معف قمؾی اًمعرش. 

وأومم اًمؼقًملم ذم ذًمؽ سماًملقاب ما صحَّ » هد اسمـ ضمرير اًمطؼمي هذه اًمرواية صمؿ ىمال:

صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وذًمؽ ما طمدصمـا سمف أسمق يمريب ىمال: صمـا ويمقع، سمف اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل 

 نت ُّٱقمـ داود سمـ يزيد، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 (/45)شمػًػم اًمطؼمي ش. ؾمئؾ قمـفا، ىمال: هل اًمشػاقمة َّ مث زث رث يت ىت

جماهد سمطريؼ وعقػة،  واإلىمعاد معف قمؾی اًمعرش يروی قمـ» ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري:

ا، وأكك ما يـًب إمم جماهد مـ ذًمؽ؟!  وشمػًػم اعمؼام اعمحؿقد سماًمشػاقمة متقاشمر شمقاشمًرا معـقيًّ

وىمد سح همػم واطمد مـ إئؿة سمٌطالن ما يروی قمـ جماهد. ويری سمعض اًمـلاری رومع 

ؼقؾ، )اًمًقػ اًملش. قمقًك قمؾقف اًمًالم وإىمعاده ذم ضمـب أسمقف، وهذا هق ملدر هذا اًمتخريب

 (4ص

و - مع أن أطمد رواهتا ؾمؽت اسمـ شمقؿقة قمغم رواية جماهد هذه، ومل يضعػفا أو يردها،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
صمؿ إن هذه اًمرواية شمػرد سمقىمػف  يمان يًب اًملحاسمة ويشتؿفؿ. راوميض. -هق قمٌاد سمـ يعؼقب

 جماهد. 

صدوق راوميض، وسماًمغ اسمـ طمٌان ومؼال: » ىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم قمٌاد سمـ يعؼقب:

مـ همالة اًمشقعة ورؤوس اًمٌدع، ًمؽـف صادق » ذهٌل:وىمال اًم )شمؼريب اًمتفذيب( .شيًتحؼ اًمؽمك

 (9/052)مقزان آقمتدال ش.ذم احلديث

صدوق » راٍو آظمر مـ رواشمف وهق حمؿد سمـ ومضقؾ سمـ همزوان: وىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم

ومل صدوق اظمتؾط ضمدا » وىمال ذم اًمؾقث سمـ أيب ؾمؾقؿ: )شمؼريب اًمتفذيب( ش.قمارف رمل سماًمتشقع

 )شمؼريب اًمتفذيب(ش.يتؿقز طمديثف ومؽمك

ىمال أسمقطمقان إكدًمز احلاومظ ذم » :«اًمًقػ اًملؼقؾ» ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري ذم هامش

ٕمحد سمـ  وىمد ىمرأُت ذم يمتاٍب : (٢٥٥ابللرة/ ) َّجك مق حق مف ٱُّٱشمػًػم ىمقًمف شمعامم:

رد، وىمد إن اهلل جيؾس قمؾی اًمؽ»شمقؿقة هذا اًمذي قماسكاه وهق سمخطف ؾمامه يمتاب اًمعرش 

حتقؾ قمؾقف حمؿد سمـ قمٌد احلؼ، ش أظمؾی مؽاًكا يؼعد معف ومقف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ويمان مـ حتقؾف أكف أفمفر أكف داقمقة ًمف طمتی أظمذ مـف اًمؽتاب وىمرأكا ذًمؽ ومقف. يمام شمری ذم 

اًمـًخ اعمخطقـمة مـ شمػًػم أيب طمقان، وًمقًت هذه اجلؿؾة سمؿقضمقدة ذم شمػًػم اًمٌحر 

ا وأيمؼم أن يـًب مثؾفا  اعمطٌقع. وىمد أظمؼمين ملحح ـمٌعف سمؿطٌعة اًمًعادة أكف اؾمتػظعفا ضمدًّ

إمم مًؾؿ ومحذومفا قمـد اًمطٌع، ًمئال يًتغؾفا أقمداء اًمديـ، ورضماين أن أؾمجؾ ذًمؽ هـا 

 (25)طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، ص ش.اؾمتدرايًما عما يمان مـف، وكلقحًة ًمؾؿًؾؿلم

وهذا اًمـؼؾ مـ اًمـًخة » صمؿ ىمال: ن هذا،ؾماق اًمشقخ قمٌد اهلل اهلرري كص أيب طمقا

اخلطقة اعمقضمقدة ذم طمؾب، ويماكت طمذومت هذه اًمعٌارة مـ اًمطٌعة اًمتل ـمٌعت ذم مٍم 

  (992)إفمفار اًمعؼقدة  اًمًـقة، ص ش.اؾمتػظاقما هلا

ذم ذح اعمؼام  -اعمػتل إؾمٌؼ ذم اًمًعقدية- ىمال اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ

اًمعظؿی، وىمقؾ: إضمالؾمف قمؾی اًمعرش يمام هق اعمشفقر مـ ىمقل أهؾ  ىمقؾ: اًمشػاقمة» اعمحؿقد:

اًمًـة، واًمظاهر أكف ٓ مـاوماة سملم اًمؼقًملم، ومقؿؽـ اجلؿع سمقـفام: سملن يمؾقفام مـ ذًمؽ )أي: 

 (24)إصمٌات احلد، طماؿمقة صش.اعمؼام اعمحؿقد( واإلىمعاد أسمؾغ

ش لؾمقس سمدقمفؿ اًمؽالمقةسمقان شمؾٌقس اجلفؿقة ذم شم» ىمال اسمـ شمقؿقة رمحف اهلل ذم يمتاسمف
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 (09)واكظر: طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، صش. ًمق ؿماء اهلل ٓؾمتؼّر قمؾی فمفر سمعقوة» (:0/940)

واًمٌاري ؾمٌحاكف وشمعامم ومقق اًمعامَل ومقىمقة طمؼقؼقة، » ىمال اسمـ شمقؿقة ذم مقوع آظمر:

 (/022)سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة ش.ًمقًت ومقىمقة اًمرشمٌة

ؾمامواشمف قمؾی قمرؿمف سمائـ مـ ظمؾؼف، ومع هذا وهق ؾمٌحاكف ومقق » وىمال ذم اًمػتاوى:

 (0/020)جمؿقع اًمػتاوی  ش.ومفق معفؿ أيـ ما يماكقا

واًمؼقل اًمثاًمث وهق اًملقاب وهق اعملصمقر قمـ ؾمؾػ إمة » وىمال ذم مقوع آظمر:

أكف ٓ يزال ومقق اًمعرش، وٓ خيؾق اًمعرش مـف مع دكقه وكزوًمف إمم اًمًامء اًمدكقا، وٓ  :وأئؿتفا

 (0/054)جمؿقع اًمػتاوی ش. ىمفيؽقن اًمعرش ومق

 العرش مؽان اهلل عـد ابن تقؿقة: 

 وكلف ما يكم: يشػم سمعض كلقص اسمـ شمقؿقة إمم أن اًمعرش مؽان اهلل شمعامم قمـده.

اًمقضمف اًمراسمع أكف إذا يمان ىمد ظمؾؼ اًمعرش ىمٌؾ أن خيؾؼ اًمًاموات وإرض ويمان ذًمؽ »

ًٌا ذم اًمعؼؾ )سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة  ش.وات مؽان قمٌقدهٕن يؽقن اًمعرش مؽاكا ًمف، واًمًام ،مـاؾم

0/9) 

وجيؾس اًمـٌل  يمام شمشػم سمعض كلقص اسمـ شمقؿقة إمم أن اهلل شمعامم ضماًمس قمغم اًمعرش. 

إذا شمٌلم ذًمؽ ومؼد طمدث اًمعؾامء » وإًمقؽ كلف: ا صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ معف قمغم اًمعرش.حمؿدً 

 قمؾقف وؾمؾؿ جيؾًف رسم ف قمؾی اعمروققن وأوًمقاؤه اعمؼٌقًمقن أن حمؿًدا رؾمقل اهلل صغم اهلل

 (4/054)جمؿقع اًمػتاوی ش.اًمعرش معف

اًمؼقل سمنىمعاد اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم اًمعرش  «سمدائع اًمػقائد» وقمزا اسمـ اًمؼقؿ ذم

 وؾماق هذه إسمقات معزوة إمم اًمدارىمطـل:  إمم قمدد مـ أهؾ اًمعؾؿ،

 طمديث اًمشػاقمة قمـ أمحد

 

 إمم أمحد اعملطػی مًـده ۞

 ء طمديث سمنىمعادهوضما 

 

 قمؾی اًمعرش أيًضا ومال كجحده ۞

 امروا احلديث قمؾی وضمفف 

 

 وٓ شمدظمؾقا ومقف ما يػًده ۞

 وٓ شمـؽروا أكف ىماقمد 

 

 وٓ شمـؽروا أكف يؼعده ۞

 
 (4/42)سمدائع اًمػقائد  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   522   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ما حؽم الرشع فقؿن قال بادؽان هلل تعاىل أو ادعقة الذاتقة له؟وعذ من 

ؽم بالؽػر يف ضوء بع  :ض ما ذكره الػؼفاء من كؾامت الؽػر؟ُيح

، ؿماه مـلقر «داراًمتػًػم واحلديث»ظمريج مدرؾمة –اؾمتػتاين اًمشقخ يماؿمػ قمكم 

وىمٌؾ أن أقمد اجلقاب قمـف قمؿؾ اًمشقخ  سمؿديرية صقايب/ سمايمًتان قمـ اًملػات اعمتشاهبات.

 -تانسمؿديرية مردان /سمايمً كرؿمؽ، اعمػتل سمجامعة أكقار اًمؼرآن،–اعمػتل ؿمجاقمت قمكم ؿماه 

وأوػـا إمم  ووصؾ إًمقـا هذا اجلقاب. ا قمـف سمنذاف صديؼـا اًمشقخ ؾمجاد احلجايب.ضمقاسمً 

هدكا  وسمام أن اًمًمال واجلقاب قمـ اًملػات اعمتشاهبات هلل شمعامم، اجلقاب سمعض اًمـلقص،

 :اًمًمال واجلقاب سمعد طمذف وزيادة ذم ذح اًمعؼقدة اًمطحاوية

  سؤال:

()  ذم طملم يؼقل اإلمام قمٌد اًمؼادر اًمٌغدادي  شمعامم؟ما طمؽؿ مـ أصمٌت اعمؽان هلل

مجعقا قمغم أكف ٓ حيقيف مؽان وٓ جيري قمؾقف زمان، ظمالف ىمقل مـ زقمؿ مـ أو» هـ(:492:م)

اهلشامقة واًمؽرامقة أكف مماس ًمعرؿمف، وىمد ىمال أمػم اعمممـلم قمكم ريض اهلل قمـف: إن اهلل شمعامم 

ا: ىمد يمان وٓ مؽان، وهق أن قمغم ما ف. وىمال أيًض ظمؾؼ اًمعرش إفمفاًرا ًمؼدرشمف، ٓ مؽاًكا ًمذاشم

 ، ط: دار أوماق، سمػموت(09ص  )اًمػرق سملم اًمػرق،. شيمان

،  ويؽػر سمنصمٌات اعمؽان هلل شمعامم» هـ(:252:م) وىمال اإلمام زيـ اًمديـ اسمـ كجقؿ احلـػل

، وإن أراد اعمؽاَن  ، ومنن ىملد طمؽايَة ما ضماء ذم فماهر إظمٌار ٓ َيؽُػرُ  ومنن ىمال: اهلل ذم اًمًامء

 ، سماب أطمؽام اعمرشمديـ(/92)اًمٌحر اًمرائؼ .شيَمَػرَ 

 (9/92)اًمػتاوى اهلـدية ش.َيؽُػر سمنصمٌات اعمؽان هلل شمعامم» وذم اًمػتاوى اهلـدية:

واهلل » (:ـه2:مق اعمعلم مقؿقن سمـ حمؿد اًمـًػل )ويؼقل ًمًان اعمتؽؾؿلم اإلمام أسم

ا هلذ شمعامم كػك اعمامصمؾة سملم ذاشمف وسم لم همػمه مـ إؿمقاء، ومقؽقن اًمؼقل سمنصمٌات اعمؽان ًمف ردًّ

اًمذي ٓ اطمتامل ومقف ًمقضمف ما  (١١الشورى/ ) َّمه جه ين ُّٱىمقًمف شمعامم: :اًمـص اعمحَؽؿ، أي

 (/52)شمٌٍمة إدًمة ش.ؾمقى فماهره، وراد  اًمـص يماومر. قملؿـا اهلل قمـ ذًمؽ

: اعمراد ذم أية (٤احلديد/ ) َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱ:( يؼقل اهلل شمعامم ذم ؾمقرة احلديد9)

أو  اهلل شمعامم ذم يمؾ مؽان سمذاشمف، هؾ معـك أية: :اًمؽريؿة اعمعقة اًمذاشمقة أو اعمعقة اًمعؾؿقة؟ أي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   52   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وما قمؾقف أهؾ اًمًـة  ،وأي إمريـ يقاومؼ اًمؼرآن واًمًـة اعمعـك: قمؾؿف حمقط سمؽؾ رء.

 ؟واجلامقمة

 اجلواب: 

ـ ومفؿ مؼدمة ومتفقد وهق أن يمتب اًمػؼف ىمٌؾ اجلقاب قمـ اًمًمال اعمذيمقر ٓسمد م

سملكف  -سمجاكٌفا–وىمائؾفا يماومر. وسح اًمػؼفاء  واًمػتاوى شمعد يمثػما مـ اًمؽؾامت يمؾامت يمػر.

 :ىمال اًمعالمة اسمـ كجقؿ حيؽؿ قمؾقف سماًمؽػر، ٓ مادام ذم يمالم اعمًؾؿ وضمف واطمد يؿـع اًمؽػر،

تؽػػم، ووضمٌف واطمٌد يؿـع اًمتؽػػم، وذم اخلالصة وهمػمها: إذا يمان ذم اعمًلًمة وضمقه شمقضمب اًم»

ـّ سماعمًؾؿ  (/04)اًمٌحر اًمرائؼ .شومعغم اعمػتل أن يؿقؾ إمم اًمقضمف اًمذي يؿـع اًمتؽػػَم حتًقـًا ًمؾظ

واًمذي حترر أكف ٓ » وقمؾقف أسمدى اًمعالمة اسمـ كجقؿ مقىمػف مـ يمؾامت اًمؽػر هذه ومؼال:

ـٍ أو يم ان ذم يمػره اظمتالٌف وًمق روايًة ُيػتَك سمتؽػػم مًؾؿ أمؽـ محؾ يمالمف قمغم حمؿؾ طمً

وعقػًة، ومعغم هذا ومليمثر أًمػاظ اًمتؽػػم اعمذيمقرة ٓ ُيػتَك سماًمتؽػػم هبا، وًمؼد أًمزمُت كػز أن 

كؼال قمـ شمـقير  9/4. ومثؾف ذم سمريؼة حمؿقدية ذم ذح ـمريؼة حمؿدية /0)اًمٌحر اًمرائؼ  .شٓ ُأومتَِل سمٌمء مـفا

 إسملار، واًمٌحر اًمرائؼ(

واًمػتاوى  اعمذيمقرة، ؾ سمٌعض اًمؽؾامتئما ذيمركا وطمؽقـا أن اإلومتاء سمؽػر اًمؼاوطماصؾ 

 اعمذيمقرة ذم هذا اًملدد أيمثرها حتذرية ٓ حتؼقؼقة.

ومؼد ؾمد هق قمغم كػًف سماب اًمتلويؾ. ومقحؽؿ  أما إذا سح اًمؼائؾ سملكف أراد معـك اًمؽػر،

 اسمـ كجقؿ كؼال قمـ اًمٌزازية:ومقؼقل اًمعالمة  قمؾقف سماًمؽػر سمـاء قمغم يمؾامت اًمؽػر هذه طمقـئذ،

ح سمنرادةِ » )اًمٌحر اًمرائؼ  ش.مقضِمِب اًمؽػِر ومال يـػعف اًمتلويُؾ طمقـئذ زاد ذم اًمٌزازية إٓ إذا سَّ

/04) 

سمعد هد يمثػم مـ أًمػاظ اًمتؽػػم  :صمؿ ىمال )أي صاطمب اًمٌحر(» :«اًمـفر اًمػائؼ»وذم  

 مًؾؿ أمؽـ محؾ يمالمف قمغم حمؿؾ وهمػمها: اًمذي حترر أكف ٓ يػتك سمتؽػػمش اًمتتارظماكقة»مـ 

طمًـ، أو يمان ذم يمػره اظمتالف، وًمق رواية وعقػة، ومعغم هذا ومليمثر أًمػاظ اًمتؽػػم اعمذيمقرة 

 اكتفك. .ٓ يػتك هبا، وىمد أًمزمُت كػز أن ٓ ُأومتَِل سمٌمء مـفا

وهمػمها: إذا يمان ذم اعمًلًمة وضمقه شمقضمب اًمتؽػػم ووضمف ش اخلالصة»وهق ملظمقذ مما ذم 

ٓ يقضمٌف، ومعغم اعمػتل أن يؿقؾ إمم قمدم اًمتؽػػم. اكتفك. همػم أكف جيقز أن يراد سماًمقضمقه  واطمد

اًمؽػر رء قمظقؿ ومال أضمعؾ اعمممـ ش اًملغرى»إىمقال وآطمتامٓت، ًمؽـ يميد إول ما ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   529   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمؾفؿ إين أقمقذ سمؽ أن »يماومًرا متك وضمدت رواية أكف ٓ يؽػر، ويـٌغل ًمف أن يؽثر مـ ىمقل 

ومنكف ؾمٌب اًمـجاة مـ اًمؽػر سمققمد اًملادق صغم ش وأكا أقمؾؿ، وأؾمتغػرك عما ٓ أقمؾؿأذك سمؽ 

 (0/90)اًمـفر اًمػائؼ ش.اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

: وٓ يؽػر أطمد مـ أهؾ «اعمقاىمػ»ىمال اًمؼايض قمضد اًمديـ ذم » ىمال اعمال قمكم اًمؼاري:

قة، أو ما قمؾؿ جمقئف اًمؼٌؾة إٓ ومقام ومقف كػل اًملاكع اًمؼادر اًمعؾقؿ، أو ذك، أو إكؽار ًمؾـٌ

سماًميورة، أو اعمجؿع قمؾقف، يماؾمتحالل اعمحرمات، وأما ما قمداه وماًمؼائؾ سمف مٌتدع، ٓ 

 (59)ذح اًمػؼف إيمؼم، صش.يماومر

يًتؾزم شمؽػػم  واحلاصؾ أن وضمقد يمؾامت اًمؽػر اعمنودة ذم يمتب اًمػؼف واًمػتاوى ٓ

 اًمًٌقؾ قمغم اًمتلويؾ يمؾف. سمؾ ٓسمد معف مـ شمٍميح وإىمرار مـ اًمؼائؾ يؼطع  صاطمٌفا،

إصمٌات »وسمعد هذا اًمتؿفقد كؼقل: اجلقاب قمـ اًمًمال اًمًاسمؼ أن ما ورد ذم اًمًمال: 

كًقق ومقام يكم هذه  يمؾؿة حتتؿؾ وضمقها سماًمـظر إمم اًمؼائؾ وكقع اعمؽان، «اعمؽان هلل شمعامم

  صمؿ كقوح طمؽؿ يمؾ واطمد مـفا: اًمقضمقه وآطمتامٓت،

-  واهلل أقمؾؿ  هلل شمعامم أن اهلل شمعامم ًمف آؾمتقاء قمغم اًمعرش،إن أراد سمنصمٌات اعمؽان

وهق مـزه مـ مجقع اًمؽقػقات واعمشاهبة  كعؾؿ طمؼقؼتف، وٓ سمحؼقؼة ويمـف هذا آؾمتقاء،

 ويقاومؼ ما ذهب إًمقف اًمًؾػ مـ اًمتػقيض.  ومفذه اًمعؼقدة صحقحة، سماخلؾؼ،

آية حمؽؿٌة  (١١الشورى/ ) َّ مه جه ين ُّٱىمقًمف شمعامم:» :«شمٌٍمة إدًمة» ىمال أسمق اعمعلم ذم

همػم حمتؿؾٍة ًمؾتلويؾ، ومحؿؾ شمؾؽ أيات )آيات اًملػات اعمتشاهبة( قمغم ظمالف هذه، وإصمٌات 

اعمشاهبة سمقـف وسملم إضمًام ذم اًمؽميمقب واًمتٌعقض واًمتجزئ واًمتـاهل، وإصمٌاُت احلدود 

ه اعمحتؿؾة دومع واجلفات، وإصمٌاُت اعمـاىمضة سملم آيات اًمؽتاب، وذم احلؿؾ قمغم سمعض اًمقضمق

صمؿ سمعد ذًمؽ اظمتؾػ مشاخيـا رمحفؿ اهلل، ومذهب سمعضفؿ إمم أن اًمقاضمب ذم هذه ، اعمـاىمضة...

أيات وإطماديث أن يتؾؼك ما ورد مـ ذًمؽ سماإليامن سمف واًمتًؾقؿ ًمف، وآقمتؼاد سملحتف، 

وأن ٓ كشتغؾ سمؽقػقتف واًمٌحث قمـف مع اقمتؼادكا أن اهلل شمعامم ًمقس سمجًؿ وٓ ؿمٌقف 

وسمعضفؿ اؿمتغؾ سمٍمف هذه أيات  ،اعمخؾقىمات، وأن مجقع أمارات احلدوث قمـف مـتػقة...سم

)شمٌٍمة  ش.وإظمٌار إمم ما حيتؿؾ مـ اًمقضمقه اًمتل ٓ شمـاىمض دٓئؾ اًمتقطمقد وأيات اعمحؽؿة

 (/94إدًمة ٕيب اعمعلم اًمـًػل 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   520   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ش مؽان اؾمتؼرار ًمف،إن أراد سمنصمٌات اعمؽان هلل شمعامم أكف ضماًمس قمغم اًمعرش، واًمعر -9

وقء اعمعازم »ضماء ذم  ومفل قمؼقدة وماؾمدة طمتام. واًمعؾق احلز، ،«ومقق»وقمؾقف يعتؼد أن ًمف ضمفة 

ورب اًمعرش ومقق اًمعرش ًمؽـ... سمال وصػ اًمتؿؽـ )ىمقًمف:  (:00)ص «ذح سمدء إمازم

 ش.سمال وصػ آؾمتؼرار، وٓ كعت آشملال؛ ٕن يمؾقفام ذم طمؼ اهلل مـ اعمحالأي:  (واشملال

وأما إذا اقمتؼد قمامل حمض هذا آقمتؼاد اًمـاؿمئ قمـ خمتؾػ اًمتعٌػمات اًمعرسمقة وؾمامع  

ىمال اًمعز سمـ قمٌد  يقضمب شمؽػػمه ومماظمذشمف قمؾقف ذم طمؼف، ومنكف ٓ سمعض اًمـلقص اًمنمقمقة،

ومنن اقمتؼاد مقضمقد ًمقس سمؿتحرك وٓ ؾمايمـ وٓ مـػلؾ قمـ اًمعامل، وٓ متلؾ سمف »اًمًالم: 

ارج قمـف ٓ هيتدي إًمقف أطمد سملصؾ اخلؾؼة ذم اًمعادة، وٓ هيتدي إًمقف أطمد وٓ داظمؾ ومقف وٓ ظم

إٓ سمعد اًمقىمقف قمغم أدًمة صعٌة اعمدرك قمنة اًمػفؿ، ومنأضمؾ هذه اعمشؼة قمػا اهلل قمـفا ذم طمؼ 

 (59)هتذيب ذح اًمًـقؾمقة، صش.اًمعامة

حية ىمقًمف )وصػ اهلل شمعامم سم» :«إؿمٌاه واًمـظائر» ىمال اًمعالمة احلؿقي ذم ذح

زوضمتف( ومؼاًمْت: يمـُت فمــُت أن اهلل شمعامم ذم اًمًامء يُمّػَرْت إًمخ. يعـل إن يماكت شمعؾؿ أن ىمقهلا 

هذا يمػر، وإٓ وماًملحقح أهنا ٓ شمؽّػر؛ ٕن اجلفؾ قمذر ذم سماب اعمؽػرات، وإن يماكت اًمعامة 

 (/5)همؿز قمققن اًمٌلائر ذم ذح إؿمٌاه واًمـظائرش. قمغم اًمتؽػػم

 ومػقف شمػلقؾ: إن اقمتؼد أن اهلل شمعامم ؽان َمـ َوىَمَػ قمغم اًمعؾقم اًمنمقمقة،وإذا اقمتؼد اعم

ومفذه اًمعؼقدة  ًمف ضمًؿ يمجًؿ اعمخؾقق، وأكف ذم طماضمة إمم مؽان ًمؾؼعقد، -واًمعقاذ سماهلل-

ىمال ذم اًمٌحر: وماحلاصؾ   .ٕهنا شمعارض اًمـلقص اًمنمقمقة اًمٍمحية اعمتقاشمرة ،شمقضمب اًمؽػر

 .(/05)اًمٌحر اًمرائؼ ش.ًؿ يمإضمًام، هق ضمًؿأكف َيؽُػر ذم ًمػظلم: هق ضم

ومنن يمان قماعما  يؼقل سماطمتقاضمف إمم اعمؽان، وٓ وإن يمان يـزه اهلل شمعامم قمـ مشاهبة اخلؾؼ،

ًْمـَا ىمقًمف شملويال مـاؾمًٌ  ذم إسمقاب اًمنمقمقة إظمرى قمـد قمؾامء إمة، وصمؼةً  حمؼؼا مؼٌقٓ،  ا،أوَّ

ؿ قمؾَّ »(: /992) «إمداد اًمػتاوى» ف قمكم اًمتفاكقي ذمقؼقل اًمشقخ أذوم إذا اطمتؿؾ اًمتلويؾ.

ومنن كؼؾ قمـ  حيتج سمؼقل أطمد وومعؾف قمغم ظمالومف. ومال يمقػ وٓ مؽان، اًمنمع اًمتلقَر سمال

وملما إذا شملقر سمغػم ىملد واظمتقار قمغم وضمف  ا، مـاؾمًٌ ًمـاه شملوياًل أوَّ  صقذم مؼٌقل حمؼؼ،

اهلل؟ ىماًمت: ذم اًمًامء، ىمال قمؾقف  ًمؼقًمف قمؾقف اًمًالم ًمؾجارية: أيـ ومفق معذور، ظماص،

 ش.اًمًالم: إهنا مممـة. واهلل أقمؾؿ
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ذي أقمتؼد اًم» وطمؽك اًمشقخ قمٌقد اهلل إؾمعدي قمـ اًمشاه وزم اهلل اًمدهؾقي رمحف اهلل:

أكا وأطِمب  أن يعتؼده مجقع اعمًؾؿلم ذم قمؾامء اإلؾمالم محؾة اًمؽتاب واًمًـة واًمػؼف اًمذاسّملم قمـ 

يث، وإهنؿ قمدول سمتعديؾ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمقث ىمال: قمؼقدة أهؾ اًمًـة واحلد

، وإن ىمال سمعضفؿ سمام ٓ يرشمضقف هذا اعمعتِؼد، وهذا إذا شمحؾ هذا اًمديـ مـ يمؾ ـمٌؼ قُمدوًُمف»

يمان ىمقًمف همػم مردود سماًمؽتاب واًمًـة واإلمجاع، ويمان ذًمؽ حمتؿال، ويمان جمال ومًاغ 

، أو ذم اعمٌاطمث اًمػؼفقة، أو ذم احلؼائؼ ًمؾخقض ومقف، ؾمقاء يمان ذًمؽ ذم أصقل اًمديـ

 (59)دار اًمعؾقم ديقسمـد، مدرؾمة ومؽرية شمقضمقفقة، صش.اًمقطمداكقة

يعتؼم اقمتؼاده هذا  سمؾ همػم معروف ذم اًمعؾؿ واًمعؿؾ، ومنن مل يؽـ قماعما حمؼؼا مؼٌقٓ،

الق ، ومفق مٌتدع، ٕكف ًمقس ومقف إٓ إـم ضمًؿ ٓ يمإضمًام  ىمالوإن » :ىمال اسمـ اهلامم سمدقمة،

، ومؾؿ يٌؼ إٓ جمرد اإلـمالق،  ، ومرومعف سمؼقًمف ٓ يمإضمًام ًمػظ اجلًؿ قمؾقف وهق مقِهؿ ًمؾـؼص

ًٌا ًمؾعؼاب عما ىمؾـا مـ اإلهيام، سمخالف ما ًمق ىماًمف قمغم اًمتشٌقف ومنكف  وذًمؽ معلقة شمـتفض ؾمٌ

 (/052. ومثؾف ذم اًمٌحر اًمرائؼ /02)ومتح اًمؼدير ًمؾؽامل اسمـ اهلامم ش.يماومر

يمقػ  وٓ اًمؼائؾ سمنصمٌات اعمؽان هلل شمعامم أن اهلل شمعامم مقضمقد ذم يمؾ مؽان. إن أراد -0

سمؾ مـ  وطمؼقؼتف همػم معؾقمة؛ أي ذم يمؾ مؽان سمال يمقػ وٓ طمؾقل مؽان. ًمقضمقده،

ل، وشملويؾف: اعمعقة اًمغػم اعمتؽقػة سماقمتٌار دمؾقف ومفذا آقمتؼاد صحقح اعمتشاهبات. اظمتاره  ،مئقَّ

 لادره ذم اجلقاب قمـ اًمًمال اًمثاين. وؾمـذيمر م سمعض اًملقومقة.

 ومفذه اًمعؼقدة وماؾمدة سمال ريب. ويمقػف معؾقم، وإن أراد أن اهلل شمعامم ذم يمؾ مؽان، -4

 وجيري ومقف ما ذيمركا مـ اًمتػلقؾ ذم اًمشؼ اًمثاين. 

ختاصؿ رضمال ذم مًلًمة مـ اعمًائؾ، ومؼال  (:4) ؾممال» :«إمداد اًمػتاوى» ضماء ذم

وهق ذم يمؾ مؽان، وأما يمقػ ذًمؽ، ومخارج قمـ  هلل شمعامم ذم مؽان.يتجغم ا ٓ ومريؼ مـفؿ:

  اًمخ. .يمام دل قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم همػمما آية  ومقق قمرؿمف،غمَّ اهلل دم وىمال ومريؼ آظمر: إدرايمـا.

ومال جيقز اخلقض  قمـ حتؼقؼفا اًمعؼقل اعمتقؾمطة، يعجز اعمًلًمة ذات ظمطقرة،» اجلقاب:

وسمإظمص إذا مل يتٌحر اعمرء ذم اًمعؾقم اعمتداوًمة. وهذا  فا،شمغـل ومق وظماصة اًمؽتاسمة ٓ ومقفا،

إٓ أن ؿمقىمؽؿ ووقمَقؽؿ مما يٌعث قمغم أن أيمتب ؿمقئا سمنجياز  اًمؼدر مـ اجلقاب هل اعملؾحة،

ومنن أراد اًمػريؼ إول أن  وذم طماضمة إمم اًمتػًػم. ومنن ىمقل اًمػريؼلم مٌفؿ، وسملؾمؾقب ؾمؾس؛
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وإكام  ومنكف يًتؾزم أن اهلل شمعامم مؽاين. يمان سماـمال؛ ؾ اهلقاء،ا ًمف مثاهلل شمعامم ذم يمؾ مؽان قمامرً 

ومؽقكف  يؿتاز قمـ همػمه مـ اعمؽاكقات سملكف مؽان همػمه حمدود، ومؽان اهلل شمعامم همػم حمدود.

ومفق مـزه مـ اعمؽان؛ سمؾ إذا  واهلل شمعامم مـزه مـ آطمتقاج، مؽاكقا يًتؾزم آطمتقاج إمم اعمؽان،

إمم اعمؽان مـ همػمه مـ اعمؽاكقات؛ ومنن همػمه حيتاج إمم مؽان واطمد، واهلل شملمؾـا شمٌلم أكف أطمقج 

 ٓ -يمام يؾقؼ سمذاشمف اعمـزهة–وأما إذا أراد أن دمؾقف  حمتاج إمم يمؾ مؽان. –واًمعقاذ سماهلل-شمعامم

شمـاذم كؼال ىماـمع اًمدًٓمة أو دًمقال  ومفذه اعمًلًمة ٓ ومفق ذم اًمعرش وهمػمه ؾمقاء، خيص اًمعرش،

ويـطٌؼ قمؾقف فماهر سمعض أيات  ومنكف يًع اًمؼقل سمف. إًمقف سمعض اًملقومقة. وذهب قمؼؾقا،

ومؼد  ويمذًمؽ إن أراد اًمػريؼ اًمثاين أن اًمعرش مؽان وطمقز هلل شمعامم،، وإطماديث اًمـٌقية...

 اًمػفؿ.ما يػقق اإلدراك و ؿ اكتػاء اعمؽاكقة آكػا،... وإن أراد أن ًمف ظملقصقة سماًمعرشؾِ قمُ 

 ومققاومؼ فماهر اًمـلقص.
وذهب  ( ذهب مجفقر قمؾامء أهؾ اًمًـة واجلامقمة ذم اعمعقة اإلهلقة إمم أكف معقة قمؾؿقة،9)

ويؼقدون يمقكف ذم يمؾ مؽان سمال يمقػ وجمفقل  سمعض أهؾ احلؼ مـ اًملقومقة إمم اعمعقة اًمذاشمقة،

ل، وشملويؾف: اعمعقة اًمغػم اعمتؽقػة واًمؼقل اًمثاين واًمؼقل إول أؾمؾؿ وأطمؽؿ،  اًمؽـف. مئقَّ

 . دمؾقف سماقمتٌار

وشملقير  ،متثقؾ إلطماـمة قمؾؿف شمعامم هبؿٱَِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱىمال اًمعالمة أًمقد:

ًمعدم ظمروضمفؿ قمـف أيـام يماكقا، وىمقؾ: اعمعقة جماز مرؾمؾ قمـ اًمعؾؿ سمعالىمة اًمًٌٌقة، واًمؼريـة 

اًمًٌاق واًمؾحاق مع اؾمتحاًمة احلؼقؼة، وىمد أول اًمًؾػ هذه أية سمذًمؽ، أظمرج اًمٌقفؼل ذم 

قمـ اسمـ قمٌاس أكف ىمال ومقفا: قمامل سمؽؿ أيـام يمـتؿ. وأظمرج أيًضا قمـ  «واًملػاتإؾمامء »

أكف اضمتؿعت إمة قمغم هذا  «اًمٌحر»ؾمػقان اًمثقري أكف ؾمئؾ قمـفا ومؼال: قمؾؿف معؽؿ. وذم 

، ط: دار اًمؽتب 4/5)روح اعمعاين .شؾ قمغم فماهرها مـ اعمعقة سماًمذاتؿَ وأهنا ٓ حُت  ،اًمتلويؾ ومقفا

 وت(اًمعؾؿقة، سمػم

إِنَّ اهللَ واؾِمٌع سمنطماـمة كقره ووضمقده إؿمقاء يمؾفا » وىمال اًمؼايض صمـاء اهلل اًمٌاين سمتل:

طماـمًة همػم متؽقػًة وٓ مدريًما يمـففا. ىمال اعمجدد رى اهلل إمـفا مشارق إرض ومغارهبا 

، ط: مؽتٌة /5)اًمتػًػم اعمظفري . شقمـف رم طمؼقؼة اًملالة: إهنا وؾمعة ذاشمقة سمال يمقػ ٓ شمدرك يمـففا

 اًمرؿمقدية، سمايمًتان(

. ومنن َِّّ ُّ َّ ٱُّٱٱمعقًة همػم متؽقػةً  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٱىمال اًمعالمة اًمٌاين سمتل ذم مؽان آظمر:
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 ، ط: مؽتٌة اًمرؿمقدية، سمايمًتان(/2)اًمتػًػم اعمظفري  .ش كًٌة مجقع إمؽـة إمم اهلل شمعامم قمغم اًمًقاء

عما يمان اعمتٌادر قمـد » :«إمداد اًمػتاوى» كم اًمتفاكقي رمحف اهلل ذمىمال اًمشقخ أذف قم

اًمعامة مـ اعمعقَّة اًمذاشمقة هل اعمعقَّة اجلًامكقة أكؽرها اًمعؾامء، ويمػر سمعضفؿ اًمؼائؾلم هبا، وًمق 

ُأريد هبا اعمعقّة اًمغػم اعمتؽقّػُة ومال حمذور ذم اًمؼقل هبا، وآمتـاع ذم اضمتامقمفا سمآؾمتقاء، ٕن 

ة ًمقًت سمؿتؽقّػٍة، ومـ مل يؼدر قمغم اقمتؼادها سمال يمقػقة ومإؾمؾؿ اًمذات ًمقًت سمؿتـاهقة، واعمعقَّ 

ًمف أن يؼقل سماعمعقة اًمقصػقة ومؼط، وهبذا اًمتؼرير ظمرج اجلقاب مـ يمؾ ؾممال، وارشمػع يمؾ 

 ( 5/9)إمداد اًمػتاوى  ش.إؿمؽال، واحلؿد هلل اًمؽٌػم اعمتعال قمـ يمؾ مؼال وظمقال

 -ىمقل مـ يؼقل: إكف شمعامم ذم يمؾ مؽان  وأما» ىمال اًمعالمة زاهد اًمؽقصمري رمحف اهلل:

إكف ذم مؽان دون  :ومظاهره ىمقل سماًمتجًقؿ قمؾی طمد ىمقل مـ يؼقل -سماًمـظر إمم كؼؾ اعملـػ

)طماؿمقة اًمعالمة اًمؽقصمري قمؾی  ش.مؽان، إٓ إذا أراد شمـزهيف شمعامم قمـ احلؾقل ذم اعمؽان واًمزمان

 (9ىمتقٌة، ص ٓسمـش آظمتالف ذم اًمؾػظ واًمرد قمؾی اجلفؿقة واعمشٌفة»

 معـى االستواء عذ العرش عـد السؾػقني: 

يعتؼد اًمًؾػققن واًمالمذهٌققن أن اهلل شمعامم اؾمتقى قمغم اًمعرش سمذاشمف سمعد شمًقية 

صػاِت متشاهبات )وىمدماه قمغم اًمؽرد.  اًمًاموات؛ سمؾ ذهب سمعض اًمًؾػقلم إمم أكف ضمؾس قمؾقف،

  (.22ص  ،(ػقةاًملػات اعمتشاهبات واًمعؼائد اًمًؾاور ؾمؾػك قمؼائد )

ا ذاشمقًّا سماًمؽتاب » ومؼال اًمشقخ اًمعثقؿلم: إن أهؾ اًمًـة اؾمتدًمقا قمؾی قمؾق اهلل شمعامم قمؾقًّ

 (/0)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة ش.واًمًـة واإلمجاع واًمعؼؾ واًمػطرة

 وهذه مغاًمطة مـ اًمشقخ اًمعثقؿلم؛ معـك اًمعؾق اًمذايت أن اهلل شمعامم سمذاشمف قمغم اًمعرش،

وىمد محؾ ىمقم مـ اعمتلظمريـ هذه اًملػة قمؾی مؼتضی احلس » احلـٌكم يؼقل:ومنن اسمـ اجلقزي 

ومؼاًمقا: اؾمتقی قمؾی اًمعرش سمذاشمف. وهذه زيادة مل يـؼؾقها، إكام ومفؿقها مـ إطمًاؾماهتؿ، وهق 

ًمذاشمف، أن اعمًتقي قمؾی اًمٌمء إكام يًتقي قمؾقف ذاشُمف. ىمال اسمـ طمامد: آؾمتقاء مماؾمة وصػة 

ما منأه، : وىمد ذهٌت ـمائػة مـ أصحاسمـا إمم أن اهلل شمعامم قمغم قمرؿمف واعمراد سمف اًمؼعقد. ىمال

 وأكف ُيؼِعد كٌقَّف معف قمؾی اًمعرش. وىمال: واًمـزول اكتؼال. 

ش. وقمؾی ما طمؽل شمؽقن ذاشمف أصغر مـ اًمعرش، وماًمعجب مـ ىمقل هذا ما كحـ جمًؿة

 ، ط: اعمؽتٌة إزهرية(9)دومع ؿمٌفة اًمتشٌقف ٓسمـ اجلقزي، ص
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سمؾ كؼقل هق » ىمقل حيقك سمـ قمامر: –وىمد شمتؾؿذ قمغم اسمـ شمقؿقة - اًمذهٌل وًمذا طمؽك

)اًمعؾق  .شمـ يمقًؽهذا ش سمذاشمف»ىمقًمؽ » صمؿ ىمال: ،شسمذاشمف قمؾی اًمعرش، وقمؾؿف حمقط سمؽؾ رء

 ، ط: مؽتٌة أوقاء اًمًؾػ، اًمرياض(94ًمؾذهٌل، ص

ذًمؽ إذ ىمؾت: اًملحقح اًمؽػ قمـ إـمالق » وضماء ذم شمرمجة إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد اًمتؿقؿل:

مل يلت ومقف كص، وًمق ومروـا أن اعمعـی صحقح ومؾقس ًمـا أن كتػقه سمٌمء مل يلذن سمف اهلل ظمقوًما مـ 

 (92/25)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ش.أن يدظمؾ اًمؼؾَب رٌء مـ اًمٌدقمة

 االستواء بؿعـى اجلؾوس عـد السؾػقة:  

 :وحيؿؾ اًمشقخ اًمعثقؿلم آؾمتقاء قمغم اًمعرش، قمغم اجلؾقس قمغم اًمعرش ويؼقل

آؾمتقاء قمؾی اًمٌمء ذم اًمؾغة اًمعرسمقة يليت سمؿعـی آؾمتؼرار واجلؾقس... ومنن صمٌت قمـ »

 ()إصمٌات احلد هلل قمز وضمؾ، صش. اًمًؾػ أهنؿ ومّنوا ذًمؽ سماجلؾقس ومفؿ أقمؾؿ مـا هبذا

 ومقحؽل قمـ ظمارضمة سمـ ملعب: ا سمجؾقس اهلل شمعامم قمغم اًمعرش،وىمال اسمـ اًمؼقؿ أيًض 

 (020/4)اًملقاقمؼ اعمرؾمؾة ذم اًمرد قمؾی اجلفؿقة ش. اجلؾقس وهؾ يؽقن آؾمتقاء إٓ»

ح أهُؾ » ىمال اسمـ اًمؼقؿ ذم مؽان آظمر:و إّن اجلفؿقة عما ىماًمقا: إّن آؾمتقاء جماز، سَّ

 (055)خمتٍم اًملقاقمؼ اعمرؾمؾة، ص ش.اًمًـة سملكف مًتق سمذاشمف قمؾی اًمعرش

ثٌت أكف اؾمتقی قمؾی وم » :-أؾمتاذ اًمشقخ اًمعثقؿلم–ىمال اًمشقخ قمٌد اًمرمحـ اًمًعدي 

قمرؿمف اؾمتقاًء يؾقؼ سمجالًمف، ؾمقاء وُمنِّ ذًمؽ سمآرشمػاع، أو سمعؾّقه قمؾی قمرؿمف، أو سمآؾمتؼرار، 

 (5واكظر: إصمٌات احلد هلل قمز وضمؾ، ص. 45)إضمقسمة اًمًعدية قمـ اعمًائؾ اًمؽقيتقة، صش. أو اجلؾقس

ح يمثػم مـ » :ومؼال وادقمك حمؿقد اًمدؿمتل أكف ىمقل يمثػم مـ أهؾ اًمًـة واجلامقمة، سَّ

)إصمٌات احلد هلل قمز وضمؾ، عمحؿقد سمـ أيب ش. أهؾ اًمًـة واجلامقمة سمنـمالق ًمػظ اجلؾقس واًمؼعقد هلل شمعامم

 (54اًمؼاؾمؿ اًمّدؿمتل، ص

طمديثا قمـ قمؿر ريض اهلل قمـف، يدل قمغم  «إصمٌات احلد» وروى حمؿقد اًمدؿمتل ذم يمتاسمف

قمـ قمؿر ىمال: » وإًمقؽ كلف:  شمعامم.يٌؼك ىمدر أرسمع أكامؾ مـ اًمعرش سمعد ضمؾقس اهلل أكف ٓ

، وىمال:  أشمت امرأٌة اًمـٌلَّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼاًمت: ادع اهلل أن يدظمؾـل اجلـة. ومعظَّؿ اًمربَّ

صمؿ  -إّن يمرؾمقف ومقق اًمًاموات وإرض، وإكف يؼعد قمؾقف ومام يػضؾ مـف مؼداُر أرسمع أصاسمع 

طمؾ ا -ىمال سملصاسمعف جيؿُعفا )إصمٌات احلد هلل قمز وضمؾ، ش.جلديد إذا ُريمِبوإن ًمف أـمقطا يملـمقط اًمرَّ

 (42ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   52   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (، وىمال:/) «اًمعؾؾ اعمتـاهقة» روى اسمـ اجلقزي طمديث قمؿر ريض اهلل قمـف هذا ذم

 ش.هذا طمديث ٓ يلح قمـ رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وإؾمـاده مضطرب ضمدا»

 ًٓ ل اًمشقخ ظمؾقؾ ذم طملم يؼق  أن اهلل شمعامم ضماًمس قمغم اًمؽرد،شمػقد هذه اًمرواية أو

)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة ش.واًملحقح ذم اًمؽرد أكف همػم اًمعرش، وأكف مقوع اًمؼدملم» اهلراس:

 (5ًمؾفراس، ص

جيؾس اهلل شمعامم كٌقف  :ومػل ضماكب آظمر يؼقل اًمًؾػققن ومنن أريد سماًمؽرد هـا اًمعرش،

ؾس رؾمقل يٌؼك مؼدار أرسمع أصاسمع مـ اعمؽان ذم اًمعرش ومليـ جي وطمقث ٓ قمغم اًمعرش معف.

وإن محؾـا طمديث قمؿر ريض اهلل قمـف قمغم أكف يٌؼك مؼدار أرسمع  اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ؟

يًع سمنما مـ  وماًمظاهر أن هذا اعمؼدار مـ اعمؽان ٓ أصاسمع سمعد ضمؾقس اهلل شمعامم قمغم اًمعرش،

  اًمـاس.

ط ا سملن اًمعرش يئأيًض  -سمجاكب ىمقهلؿ سمجؾقس اهلل شمعامم قمغم اًمعرش-نويؼقل اًمًؾػقق

يمام كؼؾ اسمـ شمقؿقة واسمـ اًمؼقؿ قمـ يمعب إطمٌار أن  يمام يػقد طمديث قمؿر ريض اهلل قمـف. سمف،

ىمقل يمعب » وإًمقؽ اًمـص: ومحؾ احلديث قمغم فماهره سمعد شملحقحف، اًمعرش يئط سمف،

قمـف سمنؾمـاد صحقح... صمؿ رومع ش اًمعظؿة»إطمٌار: روی أسمق اًمشقخ إصٌفاين ذم يمتاب 

اًمًاموات ؾمامء إٓ هلا أـمقط يملـمقط اًمرطمؾ ذم أول ما يرحتؾ مـ اًمعرش وماؾمتقی قمؾقف، ومام ذم 

ـّ   (0/95سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة  .9/952)اضمتامع اجلققش اإلؾمالمقة ش. صمؼؾ اجلٌار ومقىمف

 ،يًتحقؾ محؾ هذا اخلؼم قمغم اعمعـك اًمظاهر طمؽك اسمـ شمقؿقة قمـ اًمؼايض أيب يعغم: ٓ

اقمؾؿ أكف همػم ممتـع محؾ اخلؼم قمؾی » ًمـص:وإًمقؽ ا أن اًمثؼؾ قمغم اًمعرش سمذات اًمرمحـ. :أي

 .0/959)سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة  ش. فماهره أّن صمؼؾف حيلؾ سمذات اًمرمحـ إذ ًمقس ذم ذًمؽ مما حيقؾ صػاشمف

 (95واكظر: ص

ويمرد اهلل شمعامم سمنزاء  يمام يعتؼد اًمًؾػققن ذم اًمؽرد أكف مقوع ىمدمل اهلل شمعامم.

ًملحقح ذم اًمؽرد أّكف همػُم اًمعرش، وأكف مقِوع وا» ومقؼقل اًمشقخ ظمؾقؾ اهلراس: اًمعرش.

 (5)ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقة ًمؾفراس، صش.اًمؼدملم، وأكف ذم اًمعرش يمحؾؼة ُمؾؼاٍة ذم وَمالة

ا خيص ضمؾقس اهلل شمعامم قمغم طمديثً  025سماب اًمعؾؿ ص  «مـتخب أطماديث»طمؽك ذم  

 : وإًمقؽ اًمـص أطمد رواشمف اًمعالء سمـ مًؾؿة وهق واوع احلديث. اًمعرش،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   522   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
طمدصمـا أمحد سمـ زهػم اًمتًؽمي، صمـا اًمعالء سمـ مًؾؿة، صمـا إسمراهقؿ اًمطاًمؼاين، صمـا اسمـ 

اعمٌارك، قمـ ؾمػقان سمـ طمرب، قمـ صمعؾٌة سمـ احلؽؿ، ىمال: ىمال رؾمقل اهلل صؾی اهلل قمؾقف 

يؼقل اهلل ًمؾعؾامء يقم اًمؼقامة، إذا ىمعد قمؾی يمرؾمقف ًمؼضاء قمٌاده: إين مل أضمعؾ قمؾؿل »وؾمؾؿ: 

)اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين ش. ؽؿ، إٓ وأكا أريد أن أهمػر ًمؽؿ، قمؾی ما يمان ومقؽؿ، وٓ أسمازموطمؽؿل ومق

9/9/0) 

 (./5؛ اًمؽمهمقب واًمؽمهقب /95)جمؿع اًمزوائد .وصمؼ اهلقثؿل واعمـذري رضمال هذا احلديث

يمان يضع » رمحف اهلل: ومقؼقل اسمـ ـماهر وأطمد رواشمف اًمعالء سمـ مًؾؿة واوع احلديث،

وىمال  ش.ٓ حتؾ اًمرواية قمـف»ىمال إزدي: وش. يروي اعمقوققمات:»ىمال اسمـ طمٌانو ش.يثاحلد

  (2/0مقزان آقمتدال  ؛9/442اعمغـل ذم اًمضعػاء  ؛/9اعمجروطملمراضمع:)ش.متفؿ سمقوع احلديث» اًمذهٌل:

اعمعجؿ »ذيمره اًمطؼماين ذم  إٓ اًمعالء سمـ مًؾؿة. «فإذا ىمعد قمغم يمرؾمق»ومل يرِوِه سمؾػظ 

 .«اًمؽٌػم
 (،52)رىمؿ:  «اعمدظمؾ إمم اًمًــ اًمؽؼمى» رواه سمغػم هذا اًمؾػظ اإلمام اًمٌقفؼل ذم

ورواه  قمـ أيب مقؾمك إؿمعري ريض اهلل قمـف. (2)رىمؿ: «اعمعجؿ اًملغػم» واًمطؼماين ذم

. -سماًمشؽ–( قمـ أيب أمامة اًمٌاهكم أو واصمؾة سمـ إؾمؼع /59) «اًمؽامؾ»اسمـ قمدي ذم 

ومفذه  ( قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمـفام.0/05) «اًمضعػاء اًمؽٌػم» ورواه اًمعؼقكم ذم

 خيؾق مـ وعػ؛ وإن يمان هذا احلديث ٓ .«إذا ىمعد قمغم يمرؾمقف» رد سمؾػظشمإطماديث يمؾفا مل 

ومػل رواية اًمٌقفؼل أمحد سمـ حمؿد سمـ إزهر، وذم رواية اًمطؼماين مقؾمك سمـ قمٌقدة، ذم رواية 

 وذم رواية اًمعؼقكم جماًمد سمـ ؾمعقد، ويمؾفؿ وعػاء. ،اسمـ قمدي قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ

اًملارم اعمـؽل ذم اًمرد قمغم » ذم -مـ أظمص شمالمذة اسمـ شمقؿقة- يؼقل قمٌد اهلادي احلـٌكم

وىمد اظمتؾػ اعمثٌتقن ًمؾـزول هؾ يؾزم مـف ظمؾق اًمعرش مـف أم » (:90-902ص) «اًمًٌؽل

ؾمامء اًمدكقا وهق ومقق اًمعرش...، ٓ...، ىماًمت ـمائػة: ٓ يؾزم مـف ظمؾق اًمعرش، سمؾ يـزل إمم 

ًامء اًمدكقا اًمؼقل: يـزل إمم ـوموىماًمت ـمائػة أظمرى: سمؾ ظمؾقا اًمعرش مـف مـ ًمقازم كزوًمف، 

ومفؾ يؽقن اهلل شمعامم طمقـا ومقق  .«إذا كزل، ٕن اًمـزول احلؼقؼل يًتؾزم ذًمؽ شوخيؾق مـف اًمعر

 ا. كً هنؿ ذهٌقا إمم اًمتجًقؿ أطمقاومعؾؿ أاًمعرش، وطمقـا حتت اًمعرش؟!! 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   52   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وإًمقؽ  واهلل شمعامم ومقىمف. سمؾ يماًمنير، اًمعرش ؾمؼػ ٓ يماًمًؼػ، يؼقل اسمـ شمقؿقة:

 كلف: 

اًمقضمف اخلامس: أن اًمعرش ذم اًمؾغة اًمنير سماًمـًٌة إمم ما ومقىمف، ويماًمًؼػ سماًمـًٌة إمم »

ما حتتف، ومنذا يمان اًمؼرآن ىمد ضمعؾ هللِ قمرؿًما، وًمقس هق سماًمـًٌة إًمقف يماًمًؼػ، قمؾؿ أكف سماًمـًٌة 

 (0/95)سمقان شمؾٌقس اجلفؿقة ش.ًمقف يماًمنير سماًمـًٌة إمم همػمه، وذًمؽ يؼتيض أكف ومقق اًمعرشإ

 يـزل اهلل شمعامم إمم اًمًامء اًمدكقا، :أي ،«طمديث اًمـزول» صـػ اسمـ شمقؿقة رؾماًمة ؾمامها

قمغم  يؼقل هذا ذم ضماكب، وذم ضماكب آظمر يؼقل: .«ًمقس كزوًمف يمـزول إضمًام» صمؿ يؼقل:

 ءومؼد يمان ر وًمقس ًمؾعامل اسمتداء. اًمعامل ىمديؿ سماًمـقع، وطمقـا يؼقل: ومارغ.يؿلم اًمعرش مؽان 

ًٓ  وذم ضماكب آظمر يؼقل: مـ اًمعامل ذم يمؾ طملم. ًٓ ظمؾؼ اعماء أو  ؟!!   أو ظمؾؼ اًمؼؾؿ أو

-قمنمة وضمقه مـ اًمػًاد حلؿؾ آؾمتقاء قمغم اًمعرش «شمػًػمه»ذيمر اإلمام اًمرازي ذم 

 قمغم اجلؾقس وآؾمتؼرار قمغم اًمعرش.

. روح 0، ـمف: /99)مػاشمقح اًمغقب  كؼال قمـ اًمرازي. «روح اعمعاين»ا ذم وطمؽاها أًمقد أيًض 

 (0، ـمف:/45-459اعمعاين  

أما آؾمتقاء سمؿعـك ضمؾقؾمف شمعامم قمؾقف ومفق سماـمؾ، » يؼقل اًمعالمة اًمؽشؿػمي رمحف اهلل:

، يمقػ وأن اًمعرش ىمد مرْت قمؾقف أ طمؼاب مـ اًمدهر ومل يؽـ ٓ َيذَهب إًمقف إٓ همٌلٌّ أو همِقيٌّ

ُؾ أؿمقئً   (5/029)ومقض اًمٌاري ش.آؾمتقاء قمؾقف سمذًمؽ اعمعـك نا مذيمقًرا، ومفؾ ُيتََعؼَّ

مشاهدة ابن بطوصة مـظر كزول ابن تقؿقة من درج ادـز، ورشح حدیث 

 الـزول: 

ومحيشمف يقم اجلؿعة، وهق يعظ اًمـاس قمؾی مـؼم اجلامع » يؼقل اسمـ سمطقـمة:

ًامء اًمدكقا يمـزوزم هذا، وكزل اًمـ مجؾة يمالمف أن ىمال: إن اهلل يـزل إمم ويذيمرهؿ. ومؽان م

 (-9)رطمؾة اسمـ سمطقـمة، صش.درضمة مـ درج اعمـؼم

 أضماب قمـف اًمًؾػققن سملن اسمـ سمطقـمة طملم وصؾ إمم اًمشام يمان اسمـ شمقؿقة ذم اًمًجـ،

 ومؽقػ ظمطب اًمـاس؟ 

 اًمطريؼ أصمـاء اًمرطمؾة، ىمطاعُ ( )أي: اسمـ سمطقـمةواًمذيـ صححقا هذه اًمؼلة ىماًمقا: هنٌف 

اؾمتؿر اسمـ سمطقـمة ذم  واًمتقاريخ معفا، ومضاقمت إوراق اًمتل ؾمجؾ ومقفا ىملص اًمًػر،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وما أسمؾغ  وسمعد ذًمؽ سمعاملم أمغم اًمؼلص وإطمداث مـ طمػظف. رطمؾتف شمًعا وقمنميـ ؾمـة،

أن طمػَظ أؾمامء مئات اًمٌالد وإملار ومئات إومراد وإؿمخاص، ومئات إطمداث 

ومؽثػما مـ يتذيمر اعمرء ىمراءة يمتاب  ؼلص، ومضالقمـ طمػظ إيام واًمشفقر واًمًـقات!واًم

وما ىماًمف اسمـ سمطقـمة واومؼف قمؾقف اًمؼايض أسمق قمٌد اهلل.  يتذيمر شماريخ ىمراءشمف. وٓ مـ اًمؽتب،

كظؿ »وىمال اًمؼايض أسمق قمٌد اهلل اعمؼري اًمؽٌػم ذم رطمؾتف » يؼقل قمٌد احلقل اًمؽتاين رمحف اهلل:

طملم شمعرض ًمشقخقف اسمـل اإلمام اًمتؾؿًاين ورطمؾتفام: كافمرا شمؼل ش ؾمؾقك إمازم اًممزم ذم

اًمديـ اسمـ شمقؿقة وفمفرا قمؾقف، ويمان ذًمؽ مـ أؾمٌاب حمـتف، ويماكت ًمف مؼآت ؿمـقعة مـ 

وىمقًمف ومقؿـ ؾماومر ٓ يـقي إٓ ش زوزم هذايمـ»زول قمؾی فماهره، وىمقًمف ومقف إمرار طمديث اًمـ

واكظر: اًمدرر اًمؽامـة  ./955)ومفرس اًمػفارس ش. حلديث ٓ شمشد اًمرطمالزيارة اًمؼؼم اًمؽريؿ ٓ يؼٍم

/44) 

حتػة اًمـظار ذم همرائب إملار وقمجائب » قمرومت رطمؾتف سمـ واسمـ سمطقـمة رطماًمة ؿمفػم،

 يؼقل ومقفا:  شمرمجت إمم معظؿ اًمؾغات. .«إؾمػار

مجؾة  ومحيشمف يقم اجلؿعة وهق يعظ اًمـاس قمغم مـؼم اجلامع ويذيّمرهؿ ومؽان مـ»

ًامء اًمدكقا يمـزوزم هذا، وكزل درضمة مـ درج اعمـؼم، ومعاروف اًميمالمف أن ىمال: إن اهلل يـزل إمم 

ومؼقف ماًمؽل يعرف سماسمـ اًمزهراء وأكؽر ما شمؽؾؿ سمف، ومؼامت اًمعامة إمم هذا اًمػؼقف ورضسمقه 

سمإيدي واًمـعال رضسًما يمثػًما طمتك ؾمؼطت قماممتف وفمفر قمغم رأؾمف ؿماؿمقة طمرير، وملكؽروا 

قمؾقف ًمٌاؾمف واطمتؿؾقه إمم دار قمز اًمديـ سمـ مًّؾؿ ىمايض احلـاسمؾة وملمر سمًجـف وقمزره سمعد 

 ذًمؽ، وملكؽر ومؼفاء اعماًمؽقة واًمشاومعقة ما يمان مـ شمعزيره ورومعقا إمر إمم مؾؽ إمراء...

وسمعث اًمعؼد إمم اعمؾؽ اًمـاس وملمر سمًجـ اسمـ شمقؿقة سماًمؼؾعة ومًجـ هبا طمتك مات ذم 

 (-9سمـ سمطقـمة، ص)رطمؾة ا.«اًمًجـ

« طمقاة ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة» اقمؽمض اًمشقخ حمؿد هبجة سمقطار اًمدمشؼل ذم يمتاسمف
  صمة وضمقه:مـ صمال ط: اعمؽتب اإلؾمالمی، سمػموت( 44-40)ص

-  ـَ اسمـ شمقؿقة ذم ؿمعٌان ىمٌؾف. 2وصؾ اسمـ سمطقـمة دمشؼ ذم  /رمضان، ذم طملم ؾُمِج

ـ أسما قمٌد اهلل حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمطـجل أضماب قمـف أهؾ اًمعؾؿ سملن اًمشقخ ذف اًمدي

واؾمتؿر اسمـ سمطقـمة ذم اًمرطمؾة  وواقمت مذيمراشمف يمؾفا. اعمعروف سماسمـ سمطقـمة هنٌف اًمؼراصـة،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وملظمطل ذم اًمتقاريخ، وسمعد ذًمؽ سمعاملم أمغم ىملص رطمؾتف مـ طمػظف. شمًعا وقمنميـ قماما،

ىمؾت:  ، ومؿثال ًمقلحقحةوأما إطمداث واًمقىمائع وم سماإلواومة إمم اخلطل ذم سمعض اجلزئقات،

ومفذه اًمؼلة اًمعادية صحقحة، اًمؾفؿ إٓ  م،252سمدأت دراؾمة دورة احلديث اًمنميػ قمام 

ـَ شمقؿقة قمام  أن اًمققم اًمذي سمدأت ومقف واكتفقت مـفا ومؼد يؼع ومقف اخلطل. وًمؼاء اسمـ سمطقـمة اسم

 وأظمطل ذم حتديد اًمشفر.  وهذا اًمعام صحقح. هـ ،595

ورهمؿ ذًمؽ  ذيمرها اًمؼرآن اًمؽريؿ، يـؽرصحتف مًؾؿ، ٓ أٓ شمرى ىملة اإلهاء،

 واظمتؾػقا ذم اًمشفر قمغم مخًة أىمقال. واًمعام. ،اظمتؾػ اعمحؼؼقن ذم حتديد اًمققم، واًمشفر

 يمذًمؽ اظمتؾػقا ذم اًمققم، واًمعام قمغم قمدد مـ إىمقال. 

وما أيمثر هذا اًمـقع مـ آظمتالف ذم اًمؼلص اًمتل شمرضمع إمم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف 

ؾمؾؽ اًمعؾامء ذم مثؾ هذا مًؾؽ اإلمًاك قمـ حتديد اًمققم  وىمد واًملحاسمة واًمتاسمعلم،وؾمؾؿ 

 يؿؽـ اًمشؽ ذم صحة اًمؼلة.  وٓ واًمشفر واًمعام سملقرة ىماـمعة.

 ا: أن اسمـ شمقؿقة مل يؽـ يعظ قمغم اعمـؼم؛ سمؾ قمغم اًمؽرد.واقمؽمض صماكقً  -9

يمؾفا ؾمعة. ومؽاكت سمؾ رسمام يػقق اعمًاضمد  واجلقاب قمـف أن اجلامع إمقي أوؾمع،

 وقمغم اعمـؼم طمقـا آظمر.  ،ومؽان يعظ قمغم اًمؽرد طمقـا شمؽقن ومقف اًمؽراد واعمـاسمر.

وذم يقم اجلؿعة قماذ صػر ضمؾس اًمشقخ » هـ(:595:م) ىمال اًمشقخ أسمق اًمػتح اًمققكقـل

شمؼل اًمديـ أمحد سمـ شمقؿقة قمؾی اعمـؼم سمرواق احلـاسمؾة سمجامع دمشؼ مؽان واًمده يػن اًمؼرآن 

 ، ٕيب اًمػتح مقؾمی سمـ حمؿد اًمققكقـل(4/920)ذيؾ مرآة اًمزمان ش.ؿ وهمػم ذًمؽاًمؽري

صمؿ ضمؾس اًمشقخ شمؼل اًمديـ اعمذيمقر )أي: اسمـ شمقؿقة( أيًضا يقم » ىمال احلاومظ اسمـ يمثػم:

اجلؿعة قماِذ صَػر سماجلامع إمقي سمعد صالة اجلؿعة قمؾی مـؼم ىمد هقِّئ ًمف ًمتػًػم اًمؼرآن 

  (0/0اية )اًمٌداية واًمـف ش.اًمعزيز

ويتؽؾؿ ذم اجلقامع قمؾی اعمـاسمر سمتػًػم اًمؼرآن وهمػمه » ىمال اسمـ قمٌد اهلادي اًمدمشؼل:

 (90)اًمعؼقد اًمدرية، صش. مـ سمعد صالة اجلؿعة إمم اًمعٍم

 ( /52)اًمدرر اًمؽامـةش.ويمان يتؽؾؿ قمغم اعمـؼم» ىمال احلاومظ اسمـ طمجر:

ىمؼم زيمريا قمؾقف اًمًالم ذم اجلامع  ا سملن اسمـ سمطقـمة ذيمرواقمؽمض اًمشقخ سمقطار أيًض  -0

 وإكام ومقف ىمؼم حيقك قمؾقف اًمًالم.  إمقي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   50   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 أؾمتاذ احلديث سمدار اًمعؾقم/–ووملؾ صديؼـا اًمشقخ رؿمقد أمحد  هذا ظمطل قمادي.

ا قمـ اعمـفج اًمدراد اًمـظامل( اًمؽالم قمغم )دوماقمً  «ككظام درسِ  دوماعِ » ذم يمتاسمف -ايمقره ظمتؽ

يمام قمؾؼ قمغم هذه  .02- 422سمطقـمة، واجلقاب قمـفا ص  اقمؽماوات اًمشقخ سمقطار قمغم اسمـ

وىمد  وأمثال هذه إظمطاء شملدر مـ اعممًمػلم. اًمؼلة همػمه مـ أصحاب اًمؽتب إردية.

هؾ اسمـ » صدر قمـ اسمـ شمقؿقة كػًف أمثاًمف، وىمد مجعفا اًمشقخ أسمق سمؽر اًمغازي ومقري ذم يمتاسمف

 شمػاديا مـ اإلـماًمة. كًقق  وٓ .55 -52ص «شمقؿقة مـ أهؾ اًمًـة واجلامقمة؟

 استدالل السؾػقة عذ استؼرار اهلل تعاىل بحدیث اجلاریة: 

اًمذي ضماء ومقف  يًتدل اًمًؾػققن قمغم اؾمتؼرار اهلل شمعامم قمغم اًمعرش سمحديث اجلارية،

ومل يـؽر قمؾقف  ذم اًمًامء. :–طملم ؾملهلا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ:أيـ اهلل؟-أهنا ىماًمت 

 قمغم اًمعرش.  :أي ،وملظمذ مـف أن اهلل شمعامم ومقق اًمًاموات ف وؾمؾؿ.اًمـٌل صغم اهلل قمؾق

 وهذا آؾمتدٓل همػم صحقح ًمقضمقه: 

- سمذاشمف» مل يذيمر احلديث ىمقد» . 
 يي ُّٱوىمال ذم آية أظمرى: ،(٣األُعام/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱىمال اهلل شمعامم: -9
دة ذم اًمًامء، عامم متعددة؟ واطمومفؾ ذات اهلل شم ،(٨٤الزخرف/ ) َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

وإكام اعمراد دمكم اهلل شمعامم وىمدرشمف  واطمدة قمغم إرض؟ واًمظاهر قمغم ظمالف ذًمؽ.و

 وطمؽقمتف.

ذم » ٕن اجلارية ىماًمت: ا؛يلح هذا آؾمتدٓل طمتك وومؼ قمؼقدة اًمًؾػقلم أيًض  وٓ -0

 اهلل شمعامم مًتؼر قمغم اًمعرش.  وأما اًمًؾػققن ومقؼقًمقن: ،«اًمًامء

مـ ذم » ذم ضمقاب «اهلل» أو طمديث «أيـ اهلل؟» ذم ضمقاب «ًمًامءذم ا»هذا احلديث  -4

صـػ اًمًؼاف رؾماًمة ذم  ش.أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟» ؿماذ، واًملحقح سمؾػظ: «اًمًامء

قمغم يمؾ ما ضماء ذم يمتب كقاومؼ  وؾمٌؼ أن ىمؾـا: ٓ) :طماصؾفا إًمقؽؿ حتؼقؼ هذا احلديث.

  اًمًؼاف(.

 حتؼقق حدیث اجلاریة: 

أو كحقه، وذم  «أيـ اهلل؟» ذم سمعضفا سمؾػظ رواه قمدد مـ اًملحاسمة،طمديث اجلارية 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   54   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أو ما  «أيـ اهلل؟» وكٌدأ سمذيمر اًمروايات اًمتل وردت سمؾػظ وما ذم معـاه. «مـ رسمؽ؟» سمعضفا:

 ذم معـاه: 

 أو ما يف معـاه:  «أین اهلل؟» حدیث اجلاریة بؾػظ

 وية سمـ احلؽؿ اًمًؾؿل، وأسمقمعا ما ذم معـاه رواه: أو «أيـ اهلل؟» طمديث اجلارية سمؾػظ

وقمٌد  ضمحقػة، ويمعب سمـ ماًمؽ، وقمؽاؿمة سمـ حملـ، وحيقك سمـ قمٌد اًمرمحـ، هريرة، وأسمق

سمـ أوس قمـ رضمؾ مـ إكلار. ويشفد ًمف طمديث  وقمؿرو وقمٌد اهلل سمـ قمؿر، اهلل سمـ قمٌاس،

 أيب زرقمة. 

- :رىمؿ:  «صحقحف»رواه اإلمام مًؾؿ ذم  طمديث معاوية سمـ احلؽؿ اًمًؾؿل(05،) 

 وهمػمه مـ اعمحدصملم سمطرق قمدة. 

وىمال  هالل سمـ أيب مقؿقن: ذيمره اسمـ طمٌان ذم اًمثؼات. ومدار إؾمـاد هذا احلديث: 

 . «وهق ؿمقخ يؽتب طمديثف،»وىمال أسمق طماشمؿ:  ًمقس سمف سملس. اًمـًائل ومقف:
 قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمًعقدي، طمديث أيب هريرة: روي مـ صمالث ـمرق، -9

 (4222، ذح معاين أصمار، رىمؿ:094ؾمــ أيب داود، رىمؿ:) ٌد اهلل.قمـ قمقن سمـ قم

 وؾمـده وعقػ ٓظمتالط اعمًعقدي. 

 .«مـ رسمؽ؟» ( سمؾػظ92)رىمؿ: «اعمعجؿ إوؾمط»ورواه قمـ اعمًعقدي اًمطؼماين ذم 
 ا ومقفا.مشؽقيمً  «أيـ اهلل؟» ومعادت اًمرواية سمؾػظ

مها قمـ زياد سمـ اًمرسمقع، ىمال: صمـا ـمريؼان: إطمدا «أيـ اهلل؟» وحلديث أيب هريرة سمؾػظ

قمٌد اًمعزيز سمـ مًؾؿ صماكقفام: قمـ و، (/90)اًمتقطمقد ٓسمـ ظمزيؿة حمؿد سمـ قمؿرو سمـ قمؾؼؿة...

 (422)ذح مشؽؾ أصمار، رىمؿ:...اًمؼًؿكم ىمال: طمدصمـا حمؿد سمـ قمؿرو

مـ » اإلؾمـادان صحقحان؛ وًمؽـ رواه محاد سمـ ؾمؾؿة قمـ حمؿد سمـ قمؿرو سمؾػظ نهذا

 .«أيـ اهلل؟» ومتنب اًمشؽ إمم اًمرواية سمؾػظ (050ؾمــ اًمـًائل، رىمؿ: ).«رسمؽ؟
قمـ سد سمـ  (:2/45) «شماريخ سمغداد»رواه اخلطقب ذم  طمديث أيب ضمحقػة: -0

محاد أسمق ؾمفؾ، ىمال: طمدصمـا احلًـ سمـ احلؽؿ سمـ ـمفامن، ىمال: طمدصمـا أسمق معدان، قمـ قمقن سمـ 

 ...أيب ضمحقػة، قمـ أسمقف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (2/45)شماريخ سمغداد ش.ما قمؾؿت مـ طماًمف إٓ ظمػما» ـ محاد:ىمال اخلطقب ذم سد سم

ـَ سمـ احلؽؿ. )مقزان  .شخيطئ يمثػما وهيؿ ؿمديدا»: وىمال اسمـ طمٌان ووصمؼ اسمـ معلم احلً

 ومفذا اإلؾمـاد وعقػ.  (/45آقمتدال

قمـ حمؿد سمـ قمثامن اجلزري قمـ  (5/925/99) «اعمعجؿ اًمؽٌػم»وراه اًمطؼماين ذم 

اًمؼطان قمـ أيب معدان قمـ قمقن.وؾمعقد سمـ قمـًٌة اًمؼطان اخلزاز متفؿ ؾمعقد سمـ قمـًٌة 

 سماًمؽذب.وماليلح هذا اإلؾمـاد. 

سمًـد أيب  «مـ رسمؽ؟» يمام وىمع اخلطل ذم إؾمـاده ومتـف؛ ومؼد ورد هذا احلديث سمؾػظ

 . 5/05/00)اعمعجؿ اًمؽٌػم معدان قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌة سمـ مًعقد قمـ أسمقف قمـ ضمده.

 (95، رىمؿ: ًمؾحايمؿ اعمًتدرك

مـ  (2/2/20) «اعمعجؿ اًمؽٌػم»رواه اًمطؼماين ذم  طمديث يمعب سمـ ماًمؽ: -4

ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؿمٌقب.وقمٌد اهلل سمـ ؿمٌقب ذاهب احلديث وؾمارق احلديث؛ وماليلح هذا 

 احلديث أيضا. 

- :رواه اسمـ ؿماهلم ذم يمتاب اًملحاسمة سمًـد زهػم سمـ قمٌاد.  طمديث قمؽاؿمة اًمغـقي

وسملم  وإكام ذيمره اسمـ ؿماهلم ذم اًملحاسمة ٕضمؾ هذا احلديث ومؼط. ؿمة اًمغـقي جمفقل.وقمؽا

سملم وٓدة اسمـ ؿماهلم  ( اكؼطاع.90:موسملم زهػم سمـ قمٌاد ) (هـ925)اعمقًمقد قمام  اسمـ ؿماهلم

 وماإلؾمـاد وعقػ.  ا.وووماة زهػم سمـ قمٌاد ؾمتقن قمامً 

 (4252) رىمؿ: «اخلػمة اعمفرةإحتاف »رواه اًمٌقصػمي ذم  طمديث قمٌد اهلل سمـ قمٌاس: -5

 يمثػم اًمقهؿ، وماطمش اخلطل. وؾمعقد سمـ اعمرزسمان ىمال ومقف اسمـ طمٌان: سمنؾمـاد ؾمعقد سمـ اعمرزسمان.

 ا.ومفذا اإلؾمـاد وعقػ أيًض  وىمال اًمدارىمطـل: مؽموك؛ .وىمال اًمٌخاري: مـؽر احلديث

( سمًـد 5)رىمؿ: «سمغقة اًمٌاطمث»طمديث قمٌد اهلل سمـ قمؿر: رواه احلارث سمـ حمؿد ذم  -5

 وظمؾقؾ مؽموك احلديث، ومتفؿ سماًمؽذب.  اخلؾقؾ سمـ زيمريا،

- :اعملـػ»رواه قمٌد اًمرزاق ذم  طمديث قمؿرو سمـ أوس قمـ رضمؾ مـ إكلار» 
وأسمق سمؽر سمـ حمؿد سمـ أيب ؾمؼمة مؽموك احلديث أو  ( سمًـد أيب سمؽر سمـ حمؿد.5)رىمؿ:

  وعقػ.

أمحد اًمعًال ذم يمتاب اًمًـة سمًـد  رواه أسمق مرؾمؾ حيقك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طماـمب: -2



َ قيدةَ الع َ شرحَ   55   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وسملم أيب أمحد اًمعًال وأؾمامة سمـ زيد  (.0/42) «اًمتؾخقص احلٌػم»أؾمامة سمـ زيد. يمام ذم 

 اكؼطاع، وماإلؾمـاد وعقػ. 

2-  يؼال قمـ اهلل شمعامم «أيـ» ورد ومقف اًمًمال سمؾػظ: ا،وهلذه إطماديث ؿماهد أيًض ،

( سمًـد ويمقع سمـ طُمُدس. وويمقع سمـ 022رىمؿ:) «ؾمــف»رواه اًمؽممذي ذم  ًمف طمديث اًمعامء.

وىمال اسمـ اًمؼطان:  وىمال اسمـ ىمتقٌة: همػم معروف. .«اًمثؼات»طمدس اًمطائػل ذيمره اسمـ طمٌان ذم 

  جمفقل.

يمان اهلل ومل يؽـ » قمغم أن هذه اًمرواية مـؽرة معـك؛ ٕكف ورد ذم صحقح اًمٌخاري:

 (02)صحقح اًمٌخاري، رىمؿ:.«رء همػمه

 : «أتشفدین أن ال إله إال اهلل»أو بؾػظ: «من ربك؟»ظ:حدیث اجلاریة بؾػ

رواه اًمنميد  :«أ شمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل» أو سمؾػظ: «مـ رسمؽ» طمديث اجلارية سمؾػظ

ورواه قمٌقد اهلل  .سمًـد متلؾ سمـ ؾمقيد، وأسمق هريرة، وقمتٌة سمـ مًعقد، وقمٌد اهلل سمـ قمٌاس

 .اًل سمـ قمتٌة وقمطاء سمـ أيب رسماح واحلؽؿ سمـ قمتٌة مرؾم

- :رىمؿ: «اًمًــ»رواه اًمـًائل ذم  طمديث اًمنميد سمـ ؾمقيد(050)  واسمـ طمٌان ذم

ومؼال هلا اًمـٌل صغم » ( سمًـد محاد سمـ ؾمؾؿة قمـ حمؿد سمـ قمؿرو سمؾػظ:2)رىمؿ: «صحقحف»

وحمؿد سمـ  .شىماًمت: أكت رؾمقل اهللش مـ أكا؟»ىماًمت: اهلل، ىمال: ش مـ رسمؽ؟»اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

وماحلديث  ،«صدوق طمًـ احلديث» ومقف اًمشقخ ؿمعقب إركموط: قمؿرو سمـ قمؾؼؿة ىمال

 إؾمـاده طمًـ. 

( سمًـد أؾمد سمـ مقؾمك /90) «اًمتقطمقد»طمديث أيب هريرة: رواه اسمـ ظمزيؿة ذم  -9

 وأؾمد سمـ مقؾمك صدوق صمؼة، .«مـ رسمؽ؟» قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اعمًعقدي سمؾػظ:

  ا.ؾمـدً وماحلديث صحقح  ؾمؿع مـ اعمًعقدي ىمٌؾ آظمتالط؛

( قمـ قمٌد اهلل سمـ رضماء قمـ 92)رىمؿ: «اعمعجؿ إوؾمط»ورواه اًمطؼماين ذم 

وماحلديث  ؾمؿع اعمًعقدي ىمٌؾ آظمتالط؛ وقمٌد اهلل سمـ رضماء صدوق صمؼة. اعمًعقدي.

 ا. صحقح ؾمـدً 

( سمًـد أمحد سمـ 95 :)رىمؿ «اعمًتدرك»طمديث قمتٌة سمـ مًعقد: رواه احلايمؿ ذم  -0



َ قيدةَ الع َ شرحَ   55   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومؼال رؾمقل اهلل صغم اهلل » ي قمـ قمٌقد اهلل سمـ حمؿد احلارصمل سمؾػظ:حيقك سمـ زهػم اًمتًتن

ومؿـ »ىماًمت: اإلؾمالم، ىمال: ش ومام ديـؽ؟»ىماًمت: ريب اهلل، ىمال: ش مـ رسمؽ؟»قمؾقف وؾمؾؿ: 

  اًملحة. هوماحلديث فماهر ورضمال إؾمـاده يمؾفؿ صمؼات؛. شىماًمت: أكت رؾمقل اهللش أكا؟

 (9/95/9052) «اعمعجؿ اًمؽٌػم» طمديث قمٌد اهلل سمـ قمٌاس: رواه اًمطؼماين ذم -4

أشمشفديـ أن ٓ إًمف »ومؼال: » سمًـد حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم قمـ اعمـفار سمـ قمؿرو سمؾػظ:

ومفذا احلديث وعقػ . شىماًمت: كعؿش أشمشفديـ أين رؾمقل اهلل؟»ىماًمت: كعؿ. ىمال: ش إٓ اهلل؟

  ًمضعػ اسمـ أيب ًمقغم.

( سمًـد حيقك اًمًؽـ قمـ ىمقس سمـ 5252ىمؿ:)ر «اعمعجؿ إوؾمط»رواه اًمطؼماين ذم و

أشمشفديـ أين رؾمقل »ىماًمت: كعؿ. ىمال: ش أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟»ومؼال: » اًمرسمقع سمؾػظ:

 وحيقك اًمًؽـ وعقػ ومتفؿ سماًمؽذب، وماإلؾمـاد وعقػ. ش.ىماًمت: كعؿش اهلل؟

- :اعمًـد»رواه اإلمام أمحد ذم  مرؾمؾ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌة» (رىمؿ:540 )

ومؼال هلا » سمًـد اًمشفاب اًمزهري قمـ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل قمـ رضمؾ مـ إكلار سمؾػظ:

أشمشفديـ »ىماًمت: كعؿ، ىمال: ش أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

ورضمال . شىماًمت: كعؿش أشمممـلم سماًمٌعث سمعد اعمقت؟»ىماًمت: كعؿ، ىمال: ش أين رؾمقل اهلل؟

وقمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل مـ اًمػؼفاء اًمًٌعة. و إهبام اؾمؿ اًملحايب همػم  يمؾفؿ صمؼات.إؾمـاده 

 مي؛ ومفذا اإلؾمـاد متلؾ صحقح. 

( قمـ 5)رىمؿ: «اعملـػ»رواه قمٌد اًمرزاق ذم  مرؾمؾ قمطاء سمـ أيب رسماح: -5

كعؿ،  ىماًمت:ش أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟»ومًلهلا اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: » قمطاء سمؾػظ:

وأن »ىماًمت: كعؿ، ش وأن اعمقت واًمٌعث طمؼ؟»ىماًمت: كعؿ، ش وأن حمؿدا قمٌد اهلل ورؾمقًمف؟»

  ووعػ أهؾ اًمعؾؿ مراؾمقؾ قمطاء. مرؾمال.ش ىماًمت: كعؿش اجلـة واًمـار طمؼ؟

)رىمؿ:  «ذح أصقل اقمتؼاد أهؾ اًمًـة»رواه اًمالًمؽائل ذم  مرؾمؾ احلؽؿ سمـ قمتٌة: -5

509ومؼال هلا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف » سمـ قمٌقد اهلل سمؾػظ: ( سمًـد ظماًمد سمـ طمقان قمـ معؼؾ

وشمشفديـ أن اهلل يٌعثؽ مـ سمعد »ىماًمت: كعؿ، ىمال: ش أشمشفديـ أن حمؿدا رؾمقل اهلل؟»وؾمؾؿ: 

 ورضمال إؾمـاده يمؾفؿ صمؼات، وماحلديث صحقح مرؾمال. . شىماًمت: كعؿش اعمقت؟



َ قيدةَ الع َ شرحَ   5   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 وما يف معـاه: «أین اهلل؟» صة حدیث اجلاریة بؾػظخال

ورضمال إؾمـاده  وما ذم معـاه رواه معاوية سمـ احلؽؿ، «أيـ اهلل؟» حلديث سمؾػظ:هذا ا

وطمديث  ،وطمديث أيب ضمحقػة ظمطل.، وذم متـف وعقػإؾمـاده وطمديث أيب هريرة  صمؼات.

طمديث اسمـ قمؿر، ووطمديث اسمـ قمٌاس، طمديث قمؽاؿمة اًمغـقي، وطمديث يمعب سمـ ماًمؽ، و

سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طماـمب، وطمديث حيقك وطمديث قمؿرو سمـ أوس قمـ رضمؾ مـ إكلار، 

  ا.أيب رزيـ أؾماكقدها وعقػة أيًض 

ٕن اًمتعرف قمغم إيامن أطمد، سماًمًمال  ا؛همريب أيًض  «أيـ اهلل» ويمذًمؽ احلديث سمؾػظ

ومل يثٌت أن رؾمقل اهلل صغم اهلل  أو سماًمشفادشملم مـ اعمعفقد اعمتٌادر. ،قمـ اإليامن سماهلل ورؾمقًمف

ومفذا  «أيـ اهلل؟»اًمتاسمعلم اظمتؼم إيامن أطمد سماًمًمال سمـ قمؾقف وؾمؾؿ أو أطمد مـ أصحاسمف أو

 حيتج سمف ًمغراسمة متـف. احلديث ٓ

 مما يقوح أن هذا احلديث ٓ قمغم أن اعمحدصملم مل يذيمروا هذا احلديث ذم يمتاب اًمعؼائد،

ما جيقز مـ اًمعتؼ ذم اًمرىماب » ومذيمره اإلمام ماًمؽ ذم اعمقـمل ذم يتعؾؼ سماًمعؼائد قمـد اعمحدصملم.

سماب وضمقب اًمؼراءة ًمإلمام »ره اإلمام اًمٌخاري ذم يمتاب اًمؼراءة ظمؾػ اإلمام .وذيمشضمٌةاًمقا

سماب حتريؿ اًمؽالم ذم اًملالة، » ره اإلمام مًؾؿ ذم وذيم .شواعملمقم وأدكك ما جيزي مـ اًمؼراءة

سماب مـ أقمتؼ ذيما ًمف ذم » ره اإلمام اًمشاومعل ذم اًمًــوذيم .شوكًخ ما يمان مـ إسماطمتف

 شسماب ذم اًمرىمٌة اعمممـة»و شسماب شمشؿقت اًمعاـمس ذم اًملالة» داود ذم إلمام أسمقه اوذيمر .شقمٌد

ذيمره اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ومعرومة و .شاًمؽالم ذم اًملالة» ره اإلمام اًمـًائل ذموذيم

سماب إقمتاق اخلرؾماء إذا أؿمارت سماإليامن »و شسماب قمتؼ اعمممـة رم اًمظفار»اًمًــ وأصمار 

سماب ما جيقز »ره قمٌد اًمرزاق ذم اعملـػ وذيم .شقمتؼ اًمؽػارات سماب ما جيقز رم»و شوصؾت

 .شسماب إومعال اجلائزة ذم اًملالة وهمػم اجلائزة» ذيمره اسمـ اجلارود ذم اعمـتؼكو .شمـ اًمرىماب

ذيمره و .شسمقان طمظر اًمؽالم ذم اًملالة سمعد إسماطمتف ومقفا»ذم  ذيمره أسمق قمقاكة ذم اعمًتخرجو

 .شسماب ما جيزئ مـ اًمرىماب ذم اًمؽػارة»و شسمعد اًملالةسماب اًمذيمر » ذح اًمًـة اًمٌغقي ذم

( سمًـد اًمرسمقع اعمرادي 405)رىمؿ: وروى اإلمام اًمطحاوي ذم ذح مشؽؾ أصمار

طمدصمـا  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف أن اجلارية يماكت صامء. وأؾمد سمـ مقؾمك قمـ اعمًعقدي،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   52   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ظمؼمين قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌة اًمرسمقع اعمرادي ىمال: طمدصمـا أؾمد ىمآ: طمدصمـا اعمًعقدي ىمال: أ

قمـ قمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌة قمـ أيب هريرة أن رضمال أشمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

سمجارية قمجامء ٓ شمػلح، ومؼال: إن قمكم رىمٌة مممـة، ومؼال هلا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

وملؿمارت إمم اًمًامء، ومؼال ش كا؟مـ أ»وملؿمارت إمم اًمًامء، ومؼال هلا: ش أيـ اهلل قمز وضمؾ؟»

هؽذا ًمػظ سمؽار، وأما  ،شأقمتؼفا، ومنهنا مممـة»وىمال اعمًعقدي مرة: ش. أقمتؼفا»رؾمقل اهلل: 

أقمتؼفا، »وملؿمارت إًمقف وإمم اًمًامء أي: أكت رؾمقل اهلل، ىمال:  «مـ أكا؟»ًمػظ اًمرسمقع، ومؼال هلا: 

 ش.ومنهنا مممـة

دي وأؾمد سمـ مقؾمك ؾمؿعا مـ اعمًعقدي واًمرسمقع اعمرا رضمال هذا اإلؾمـاد يمؾفؿ صمؼات.

( سمًـد أؾمد سمـ مقؾمك /90) همػم أن اسمـ ظمزيؿة رواه ذم يمتاب اًمتقطمقد ىمٌؾ آظمتالط.

  .«مـ رسمؽ؟» قمـ اعمًعقدي سمؾػظ

أتشفدین أن ال إله » أو بؾػظ: «من ربك؟» خالصة حدیث اجلاریة بؾػظ:

   : «إال اهلل؟

 هريرة حيتؿؾ اإلرؾمال. و طمديث وطمديث أيب سمـ ؾمقيد ؾمـده وعقػ. طمديث اًمنميد

وطمديث اسمـ قمٌاس ؾمـده وعقػ، و طمديث قمٌقد اهلل سمـ  قمتٌة سمـ مًعقد ذم إؾمـاده ظمطل،

  قمٌد اهلل سمـ قمتٌة وقمطاء سمـ أيب رسماح ؾمـده صحقح، و طمديث احلؽؿ سمـ قمتٌقة ؾمـده طمًـ.

قمـ قمؽرمة، ىمال: ضماء أقمرايب إمم  ويشفد ًمف مرؾمؾ قمؽرمة رواه اًمؽممذي ذم ؾمــف:

أشمشفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، أشمشفد أن »اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؼال: إين رأيت اهلالل، ىمال: 

 (52)رىمؿ: ش.يا سمالل، أذن ذم اًمـاس أن يلقمقا همدا»، ىمال: كعؿ، ىمال: شحمؿدا رؾمقل اهلل؟

ىمال اسمـ قمٌاس، ًمؾًائؾ: أشمشفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟  ا طمديث اسمـ قمٌاس:ويشفد ًمف أيًض 

 (944ي، رىمؿ:)ؾمــ اًمؽممذ .. احلديثكعؿ، ىمال: أشمشفد أن حمؿدا رؾمقل اهلل؟ ىمال: كعؿىمال: 

قمـ صػقان سمـ قمًال ىمال: دظمؾ  يمام يشفد ًمف طمديث صػقان سمـ قمًال اعمرادي:

أشمشفد أن ٓ إًمف »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم همالم مـ اًمقفقد، وهق مريض، ومؼال: 

ىمال: كعؿ، صمؿ ىمٌض، ومقًمقف ش ا قمٌده ورؾمقًمف؟فد أن حمؿدً أشمش»ىمال: كعؿ. ىمال: ش إٓ اهلل؟

. /55/5022)اعمعجؿ اًمؽٌػم ًمؾطؼماين  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واعمًؾؿقن ومغًؾقه، ودومـقه.

 .: إؾمـاده طمًـ(9/094ىمال اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   592   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
قمـ ضماسمر  قمـ أيب سمنم، قمـ ؾمؾقامن سمـ ىمقس، ا طمديث ضماسمر سمـ قمٌد اهلل:ويشفد ًمف أيًض 

سمـ قمٌد اهلل، ىمال: ىماشمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ حمارب سمـ ظملػة، ومجاء رضمؾ مـفؿ 

يؼال ًمف همقرث سمـ احلارث طمتك ىمام قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سماًمًقػ، ومؼال: مـ 

ومًؼط اًمًقػ مـ يده، وملظمذه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ،شاهلل»يؿـعؽ مـل؟ ىمال: 

وأشمشفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأين رؾمقل »ىمال:  ،ىمال: يمـ يمخػم آظمذش مـ يؿـعؽ مـل؟»ومؼال: 

ىمال: ٓ، وًمؽـ أقماهدك قمغم أن ٓ أىماشمؾؽ، وٓ أيمقن مع ىمقم يؼاشمؾقكؽ، ومخغم ش اهلل؟

طمديث صحقح، رضماًمف صمؼات رضمال اًمشقخلم همػم ، ىمال اًمشقخ ؿمعقب إركموط: 22)مًـد أمحد، رىمؿ: .ش.ؾمٌقؾف..

مل يًؿع مـف،  -وهق ضمعػر اسمـ أيب وطمشقة -ن سمـ ىمقس اًمقشؽري، ومؼد روى ًمف اًمؽممذي واسمـ ماضمف، وهق صمؼة، وأسمق سمنمؾمؾقام

 وروايتف قمـف مـ صحقػتف قمـ ضماسمر(

 خالصة حدیث اجلاریة: 

 صحقح.صماسمت و «أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل» أو سمؾػظ «مـ رسمؽ؟» طمديث اجلارية سمؾػظ

 واعمعتاد ًمؾًمال قمـ إيامن أطمد. وهذا هق اًمطريؼ اعمعفقد 

وًمق  ورضمال سمعضفا صمؼات. أيمثر أؾماكقد هذا احلديث وعقػة، «أيـ اهلل؟» وسمؾػظ

ومآصمر رؾمقل اهلل صغم اهلل  سمام أن اجلارية يماكت قماضمزة قمـ اًمؽالم، ا يمان اعمعـك:ؾمؾؿـاه صحقحً 

يب هريرة يمام يقوحف طمديث أ ًمؾًمال قمـ قمؼقدهتا قمغم إؾمؾقب اعمعفقد هذا إؾمؾقَب.

مًـد »ومجاء ذم  (.5225وذم مًـد أمحد )رىمؿ: (،405)رىمؿ:« ذح مشؽؾ أصمار» رواه ذم

مـ »وملؿمارت إمم اًمًامء سمنصٌعفا اًمًٌاسمة، ومؼال هلا: ش أيـ اهلل؟»ومؼال هلا رؾمقل اهلل: » :«أمحد

 (5225ىمؿ:)مًـد أمحد، رش.وملؿمارت سمنصٌعفا إمم رؾمقل اهلل وإمم اًمًامء، أي: أكت رؾمقل اهللش أكا؟

 التوفقق بني الروایات ادذكورة: 

أ شمشفديـ أن » وسمؾػظ: ،«أيـ اهلل؟ ىماًمت: ذم اًمًامء» اًمتقومقؼ سملم طمديث اجلارية سمؾػظ

ًٓ طماصؾ سملكف ـماًمَ  «ٓ إًمف إٓ اهلل صمؿ  وملىمرت سماًمشفادشملم.  سماًمشفادشملم.ب اجلارية اإلومريؼقة أو

ويطؾٌقن  يملم يماكقا يعٌدون أصـام إرض،. واًمؼلد مـ اًمًمال أن اعمنم«أيـ اهلل؟»ؾملهلا سمـ

ويعتؼمون اًمًامء ىمٌؾة  مـفا طمقائجفؿ. وأما اعمًؾؿقن ومؽاكقا يطؾٌقن طمقائجفؿ مـ اهلل شمعامم.

احلاضمات، يمام أن اًمؽعٌة ىمٌؾة اًملالة ًمؾؿًؾؿلم. ومؽان همرض اًمًمال: أيـ ىمٌؾة طماضماشمؽ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إلؿمارة أو سماًمؾًان سملن ىمٌؾة مة اخلاصة سماعمًؾؿلم سماوملؿمارت إمم اًمعاَل  سمعد اًمشفادشملم؟

 «اجلالًمة» ومذيمَر ًمػظُ  أيـ ىمٌؾة احلاضمات ًمؾؿممـلم؟ «أيـ اهلل؟»ومؿعـك  طماضمايت هل اًمًامء.
وٓ خيػك قمغم أطمد رومع اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واًملحاسمة أيدهيؿ  وأريد سمف ىمٌؾُة احلاضمات.

 ذم اًمدقماء إمم اًمًامء. 

 طمقِلٌّ يمريؿ يًتحقل إذا روَمع اًمرضمُؾ إًمقف يَديف إن اهلل»ىمال اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

 (05. ؾمــ اسمـ ماضمف، رىمؿ:05ذي، رىمؿ:ؾمــ اًمؽممش.)أن يُردَّمها ِصْػًرا ظمائٌَِتلم

اًمؽالم قمؾقف. ومؾػمضمع  (2- 9)ص «اًمػتاوى احلديثقة»وملؾ اسمـ طمجر اهلقثؿل ذم و

اعمراد هبا كػل إًمقهقة قمـ » :«دسمذل اعمجفق»ىمال اًمشقخ ظمؾقؾ أمحد اًمًفارن ومقري ذم  إًمقف.

يمام ىمال  (20)سمذل اعمجفقد، حتت طمديث رىمؿ: ش.إصـام واقمتؼاد وضمقده وقمظؿتف وقمؾقه ٓ اجلفة

 َّ نئ مئ زئ ُّٱاعمراد سمـ ( ١٦امليم/ ) َّ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱسمعض اعمػنيـ ذم شمػًػم ىمقًمف شمعامم:

 شمعامم ذم احلؽقمة مـ شمـزل أطمؽام اهلل :َّ نئ مئ ُّويؼقل أهؾ اًمعؾؿ: معـك هق اهلل شمعامم.

ومؽاكت اًمًامء سمؿـزًمة دار احلؽقمة. ويرى اًمًؾػققن أن  اًمًامء إمم إرض سمقاؾمطة اعمالئؽة.

  ما دائاًم.شملوياًل  َّ نئ مئ زئ ُّٱٱومقموًمقن ىمقًمف شمعامم: اؾمتؼرار اهلل شمعامم قمغم اًمعرش.

 ومقحتاج ،سملوضمف خمتؾػة يرو ،طرباحلديث مض وطماصؾ اًمؽالم ذم طمديث اجلارية أن

شفديـ أين رؾمقل أشم»ىماًمت: كعؿ، ىمال: ش أشمشفديـ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟» ومرضمحـا ،إمم اًمؽمضمقح

ا ًمنأصقل وًمنأطماديث إظمرى اًمتل ومقفا شمؾؼلم اًمشفادشملم ًمؽقكف مقاومؼً  ؛ىماًمت: كعؿش اهلل؟

ٕن قمؼقدة يمقن اهلل ذم  ؛ومنكف خياًمػ إصقل ،قمغم مـ يريد اإلؾمالم سمخالف طمديث مًؾؿ

أو اعمراد  ؟،أو كعؿؾ سماًمتلويؾ سملن اعمراد مـ أيـ اهلل أيـ ىمٌؾة طماضماشمؽ ،ؽػك ًمؾـجاةاًمًامء ٓ ي

واًمذي شمدقمقكف أىمرب » :«صحقح مًؾؿ» طمديث ذموضماء  .رومقع اًمؼدر واعمـزًمة قن اهلل شمعامميم

يمام ٓ  ،ل سمؼرب ىمدرشمف وقمؾؿفوَّ ا مموهذا أيًض  (9524)رىمؿ:.«ؾة أطمديمؿإمم أطمديمؿ مـ قمـؼ راطم

 اًمتلويؾ ذم طمديث آظمر مما يتجعب مـف!! وقمؿُؾ  اًمتلويؾ ذم طمديٍث ومؽمك  ،خيػك

 ظ: الترصیح باالضطراب يف حدیث اجلاریة يف ضوء كالم ادحدثني احلػا

- :ىمد أظمرضمف مًؾؿ ُمَؼطًَّعا مـ طمديث  ،وهذا صحقح» ىمال اإلمام اًمٌقفؼل

إكام شمريمفا مـ إوزاقمل وطمجاج اًملقاف قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم دون ىملة اجلارية، وأفمـف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   599   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
احلديث ٓظمتالف اًمرواة ذم ًمػظف، وىمد ذيمرت ذم يمتاب اًمظفار مـ اًمًــ خماًمػة مـ ظماًمػ 

واكظر: اًمًــ اًمؽؼمی ًمؾٌقفؼل . 499)إؾمامء واًملػات ًمؾٌقفؼل، ص ش.معاوية سمـ احلؽؿ ذم ًمػظ احلديث

5/0) 

هذا ىمد روي و» صمؿ ىمال: ،مـ ـمرق هذا احلديث اا واطمدً ؾماق احلاومظ اًمٌزار ـمريؼً  -9

 (/4)يمشػ إؾمتار  ش.كحقه سملًمػاظ خمتؾػة

 (0/990اًمتؾخقص احلٌػم ش.)وذم اًمؾػظ خماًمػة يمثػمة»:ىمال احلاومظ اسمـ طمجر -0

ىمد ومعؾت اًمرواية سماعمعـی ذم احلديث ما شمراه مـ » ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري رمحف اهلل: -4

ة اًمؽقصمري ذم ذح احلديث وسمقان مٌؾغ اوطراسمف وىمد شمقؾمع اًمعالم. 02)طماؿمقة إؾمامء واًملػات، صش.آوطراب

ـًا ذم طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، ص  (25-22ؾمـًدا ومت

-  واًمـًائل، وىمد شمٍمف  ،وأسمق داود ،رواه مًؾؿ» لديؼ اًمغامري:اًمىمال قمٌد اهلل سمـ

أشمشفديـ »وسمؾػظ ش. مـ رسمؽ؟ ىماًمت: اهلل»اًمرواة ذم أًمػافمف ومروي هبذا اًمؾػظ يمام هـا، وسمؾػظ 

وىمد اؾمتققمب شمؾؽ إًمػاظ سملؾماكقدها احلاومظ اًمٌقفؼل ذم ش. إًمف إٓ اهلل؟ ىماًمت: كعؿ أن ٓ

سمحقث جيزم اًمقاىمػ قمؾقفا أن اًمؾػظ اعمذيمقر هـا مروي سماعمعـی طمًب ومفؿ  «اًمًــ اًمؽؼمی»

ؾماًمة اًمًؼاف . راضمع: ًمتاممف ر0/5ٓسمـ قمٌد اًمؼم ش اًمتؿفقد»)شمعؾقؼ اًمشقخ قمٌد اهلل سمـ اًملديؼ اًمغامري قمؾی  ش.اًمراوي

واكظر ًمؾتػلقؾ: اًمـجقم اًمًارية ذم  ./04-4شمـؼقح اًمػفقم اًمعاًمقة سمام صمٌت وما مل يثٌت ذم طمديث اجلارية ذم وؿـ رؾمائؾف »

 شملويؾ طمديث اجلارية، ًمؾشقخ مجقؾ طمؾقؿ احلًقـل(

 دة وجوه: من ع عن حدیث اجلاریةاجلواب 

 ري مـ وضمقه: قمغم أن طمديث اجلارية مضطرب أضماب قمـف اًمشقخ اًمغام

-  خماًمػة هذا احلديث عما شمقاشمر قمـ اًمـٌل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف إذا أشماه ؿمخص

 يريد اإلؾمالم ؾملًمف قمـ اًمشفادشملم ومنذا ىمٌؾفام طمؽؿ سمنؾمالمف.

 أريمان اإليامن ذم طمديث ؾممال ضمؼميؾ طمقث إّن اًمـٌل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملمَّ  -9

ويمتٌف ورؾمؾف واًمققم أظمر وشمممـ سماًمؼدر ظمػمه  اإليامن أن شمممـ سماهلل ومالئؽتف»ىمال: 

 ومل يذيمر ومقفا قمؼقدة أن اهلل ذم اًمًامء. ،شوذه

إن اًمعؼقدة اعمذيمقرة ٓ شمثٌت شمقطمقًدا وٓ شمـػل ذيًما، ومؽقػ يلػ اًمـٌل صؾی اهلل  -0

قمؾقف وؾمؾؿ صاطمٌفا سملكف مممـ. يمان اعمنميمقن يعتؼدون أن اهلل ذم اًمًامء وينميمقن معف آهلة 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   590   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .إرضذم 

وعما ضماء طمللم سمـ قمتٌة أو اسمـ قمٌقد واًمد قمؿران إمم اًمـٌل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، 

  ․ىمال: ؾمتة ذم إرض، وواطمًدا ذم اًمًامءش يمؿ شمعٌد مـ إًمف؟»ومًلًمف: 

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱوىمال ومرقمقن هلامان:
ل ًمؼقمف: ٓقمتؼاده أن اهلل ذم اًمًامء، ومع ذًمؽ ىما (٣٧ – ٣٦اغفر/ ) َّزن رن مم ام يل

 (92-95)ومتح اعمٌلم سمـؼد يمتاب إرسمعلم، صأكا رسمؽؿ إقمغم.

 االستدالل برفع القد يف الدعاء عذ أن اهلل تعاىل فوق:

 يرومع اًمعٌد يده ذم اًمدقماء إمم اًمًامء،ومفذا دًمقؾ قمغم أن اهلل شمعامم ومقق؟ إیراد: 

ًملالة مًتؼٌال اًمؽعٌة وا يمام أن اًمؽعٌة ىمٌؾة اًملالة. اًمًامء ىمٌؾة اًمدقماء ًمـا، اجلواب:

يًتؾزم يمقن اهلل  يمذًمؽ رومع اًمقد ذم اًمدقماء إمم اًمًامء ٓ شمًتؾزم أن اهلل شمعامم ذم اًمؽعٌة. ٓ

 شمعامم ذم اًمًامء أو قمغم اًمعرش. 

)ذح اًمـقوي قمغم  .شاًمًامء ىمٌؾة اًمدقماء يمام أن اًمؽعٌة ىمٌؾة اًملالة» ىمال اإلمام اًمـقوي:

 (9/4مًؾؿ

أما رومع إيدي قمـد اًمًمال إمم ضمفة اًمًامء » :«إطمقاء اًمعؾقم» ىمال اإلمام اًمغزازم ذم

ش. ومفق ٕهنا ىمٌؾة اًمدقماء، وومقف أيًضا إؿمارة إمم ما هق وصػ ًمؾؿدقمق مـ اجلالل واًمؽؼمياء

 ، ط: دار اعمعرومة، سمػموت(/25)إطمقاء قمؾقم اًمديـ 

إًمقفا، واًمقضمقه  أكف شمعامم ضمعؾ اًمًامء ىمٌؾة اًمدقماء، ومإيدي شمرومع» ىمال اإلمام اًمرازي:

 (9/024مػاشمقح اًمغقب )ش.شمتقضمف كحقها

 عذ أن اهلل تعاىل فوق:   معراج رسول اهللؾة االستدالل برح

ـمؾب اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقؾة اعمعراج إمم اًمًاموات دًمقؾ قمغم أن اهلل شمعامم  إیراد:

 وإٓ يمؾؿ اهلل شمعامم رؾمقًمف حتت. ومقق،

ذه اًمرطمؾة ذم آية اإلهاء وهل إراءة اًمـٌل صغم اهلل ضماء ذيمر احلؽؿة ذم ه اجلواب:

 ىمال شمعامم: قمؾقف وؾمؾؿ قمجائب ىمدرة اهلل شمعامم،

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 (١اْلرساء/ ) َّ جه
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 (١٨انلجً/ ) َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ٱُّٱوىمال شمعامم ذم ؾمقرة اًمـجؿ:

ؼقل سملكف ًمق مل يؽـ اهلل يلح اًم وٓ ومعؾؿ أن اًمغرض مـ هذه اًمرطمؾة إراءة أيات.

ٕن ومقق وحتت ؾمقان  شمعامم ومقق مل يدُع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم كػًف ًمؾؽالم معف؛

 وإكام يػؽمق أطمدمها قمـ أظمر سماًمـًٌة ًمـا.  سماًمـًٌة إمم اهلل شمعامم.

 عذ االستواء عذ العرش:  «أوعال» استدالل السؾػقني بحدیث

–آؾمتقاء قمغم اًمعرش وهق أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ا ذم يروي اًمًؾػققن طمديثً 

صمؿ ومقق ذًمؽ صمامكقة أوقمال... » ىمال: -وذيمر ما سمقـفا مـ اعمًاومة سمعد أن قمدد اًمًاموات اًمًٌع،

ؾمــ اًمؽممذي، . 5490)ؾمــ أيب داود، رىمؿ: ش.صمؿ قمغم فُمفقرهؿ اًمعرُش... صُمّؿ اهللُ شمٌارك وشمعامم ومقق ذًمؽ

 (20ف، رىمؿ:ؾمــ اسمـ ماضم. 0092رىمؿ:

واإلمام أمحد، واإلمام  وىمال اسمـ معلم، .«هذا طمديث طمًـ همريب» ىمال اًمؽممذي:

 واسمـ اجلقزي، واسمـ قمدي، واإلمام اًمـًائل، وإسمراهقؿ احلريب، واإلمام مًؾؿ، اًمٌخاري،

وىمال  .«مـؼطع»وىمال اإلمام اًمٌخاري:  .«يلح ٓ» وأسمق طمقان رمحفؿ اهلل: واسمـ اًمعريب،

 .«يمذاب وواوع احلديث»  أطمد روات هذا احلديث وهق حيقك سمـ اًمعالء:اإلمام أمحد ذم
ًَّ  .«إن اخلؼم سماـمؾ» وىمال اسمـ اجلقزي: ـ اًمؽممذي ٕن ًمف ـمرىما قمدة سمعد ؾمامك سمـ وإكام طم

وًمالؾمتزادة مـف راضمع: مؼآت  ؾمؾؿـا صحة احلديث ومفق مـ اعمتشاهبات. وًمق طمرب.

  .02-04اًمؽقصمري، أؾمطقرة إوقمال، ص 

)شمػًػم  ش.اًمعرش ومقق اعماء، واهلل ومقق اًمعرش» ريض اهلل قمـف: ال قمٌد اهلل سمـ مًعقدىم

قمغم اًمًؼػ؛ سمؾ  –مثال–وًمقًت اًمػقىمقة ذم هذا احلديث مثؾ ومقىمقة زيد  ،(9اًمؼرـمٌل، اًمٌؼرة:

)شمػًػم  يمام ومنه أسمق اًمؾقث اًمًؿرىمـدي )سماًمعؾق واًمؼدرة( ،اًمػقىمقة إما سماقمتٌار اعمـزًمة واًمؼدرة

 خم ُّٱو ،َّخن حن جن مم ُّٱأو مـ اعمتشاهبات، يمام أن ىمقًمف شمعامم: ،(/52ؿرىمـدي اًمً
 هبات. مـ اعمتشا  َّيم ىم مم

ومؼعد وىمد قماله اًمرطمضاء،  ويمان متؽئا، ؾمئؾ ماًمؽ قمـ يمقػقة آؾمتقاء قمغم اًمعرش،

 وأمر سمنظمراضمف. : إكف مٌتدع.اًمًائؾ وىمال ذم ش.ٓ يؼال: يمقػ، ويمقػ قمـف مرومقع» وىمال:

 (052اًملػات ًمؾٌقفؼل، ص)إؾمامء و

وذًمؽ أن قمراىمقا ضماءه وؾملًمف  ،ىمقل اإلمام ماًمؽ هذا «اًمتؿفقد» وؾماق اسمـ قمٌد اًمؼم ذم



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 يث ىث نث ٱُّٱ!يا أسما قمٌد اهلل ومؼال اًمرضمؾ: أريد أن أؾملًمؽ. ومخػض ماًمؽ رأؾمف، ومؼال:
ؾملًمَت قمـ همػم جمفقل، وشمؽؾؿت ذم  :يمقػ اؾمتقی؟ وملضماب اإلمام ماًمؽ (٥طّ/ ) َّىف

 (/5)اًمتؿفقد  إكؽ امرؤ ؾمقء، أظمرضمقه. همػم معؼقل،

)وًمقس معـك  .«آؾمتقاء همػم جمفقل» وطمؽك اإلمام اًمٌقفؼل ىمقل اإلمام ماًمؽ سمؾػظ:

واًمؽقػ همػم » آؾمتقاء معؾقم ذم اًمؼرآن، يمقكف همػم جمفقٍل أكـا كعؾؿ يمقػ اؾمتقى؛ سمؾ معـاه:

ؾ اًمؼرآُن واًمًـة  .يعؾؿ إٓ سماًمؽتاب واًمًـة ٕكف ٓ يتلقر ذًمؽ؛ ٓ :)أي« معؼقل ومل يػلِّ

واكظر أيًضا: ذح . 052)إؾمامء واًملػات ًمؾٌقفؼل، ص.«واإليامن سمف واضمب، واًمًمال قمـف سمدقمة» ذًمؽ(

 (0/5واًمتؿفقد ٓسمـ قمٌد اًمؼم  .0/44اقمتؼاد أهؾ اًمًـة 

اًمؽالَم قمغم اًمطرق اعمتعددة ًمؼقل  «اًمؼقل اًمتامم»ووملؾ ؾمقػ سمـ قمكم اًمعٍمي ذم 

. 95-029)اًمؼقل اًمتامم، ص ومعاكقفا اًمؾغقية وآصطالطمقة. ؽ، واظمتالف إًمػاظ،اإلمام ماًم

 (واكظر: روح اعمعاين، ـمف:

 مالك:  اإلمام استدالل السؾػقني ببعض أقوال

يًتدل اًمًؾػققن سمؼقل  اإلمام ماًمؽ، اًمذي ؾماىمف اسمـ قمٌد اًمؼم مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ 

 (5)آكتؼاء، صش.، وقمؾؿف ذم يمؾ مؽان ٓ خيؾق مـف رءيمان ماًمؽ يؼقل: اهلل ذم اًمًامء» كاومع:

يج ذم طمػظفام ووٌطفام » ىمال اًمشقخ قمٌد اًمػتاح أسمقهمدة ذم اًمتعؾقؼ قمؾقف: اسمـ كاومع وُهَ

قمؾی ما شَمعِرف. ومل يرِو أطمد مـ أصحاب ماًمؽ قمـف مثؾ هذا؛ سمؾ اعمتقاشمر قمـف قمدم اخلقض 

ش ذح اًمًـة»قمؿؾ أهؾ اعمديـة قمؾی ما ذم  ذم اًملػات وومقام ًمقس حتتف قمؿؾ، يمام يمان قمؾقف

ًمالًمؽائل وهمػمه. وىمد ؾمٌؼ مـ اعملـػ رواية إسماء ماًمؽ طمتی قمـ اًمؼقل سمـؼص اإليامن، 

اًمخ. ومآصمار ش ويمان ماًمؽ يؼقل: اهلل ذم اًمًامء»ويليت قمـف أيًضا سمًـده ما ذيمر هـا سمدون زيادة 

ا ؿمّذ سمف قمٌد اهلل سمـ أمحد قمـ أسمقف، آومتعال فماهرة قمغم هذه اًمزيادة، قمؾی أن هذه اًمرواية مم

ب إمم قمٌد اهلل مما ُيَيب  وىمقل أسمقف ذم اسمـ كاومع اًملائغ معروف ًَ )أي: وّعػف(، ويمؿ ومقام ُيـ

ش. سمف قُمرُض احلائط وَيُروُج قمؾی مـ ٓ يـظر إمم ما َيدظُمؾ ذم روايات اعمؽثريـ قمـ آسمائفؿ

 (92وطماؿمقتف قمؾی اًمًقػ اًملؼقؾ، ص. 2)واكظر: مؼدمة يمتاب إؾمامء واًملػات ًمؾؽقصمري، ص

 إىل اإلمام أيب حـقػة:  «أن اهلل يف السامء دون األرض»حتؼقق كسبة الؼول بـ

وروی اًمٌقفؼل قمـ أيب طمـقػة أن اهلل ذم اًمًامء دون » ضماء ذم هامش اجلالًملم: إیراد:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   595   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يمراشمٌم ،سمايمًتان،ص  اعمؽتٌة اًمؼديؿة، ط:).شمـ أكؽر أن اهلل ذم اًمًامء ومؼد يمػر وقمـف ىمال: إرض،

04 حتت ىمقًمف شمعامم:صمؿ اؾمتقى قمغم اًمعرش.إقمراف/5،هامش،4)  

 وهق يقطمل إمم اًمتجًقؿ.  ،«اهلل ذم اًمًامء»يدل فماهره أن اإلمام أسما طمـقػة ىمال: 

 ، وإًمقؽ كلف: «إؾمامء واًملػات»ذيمره اإلمام اًمٌقفؼل سمنؾمـاده ذم  اجلواب: 

أكا أسمق حمؿد سمـ طمّقان، أكا أمحد سمـ ضمعػر سمـ كٍم،  أظمؼمكا أسمق سمؽر سمـ احلارث اًمػؼقف،

صمـا حيقك سمـ يعغم ىمال: ؾمؿعُت كعقَؿ سمـ محاد يؼقل: ؾمؿعت كقح سمـ أيب مريؿ أسما قملؿة 

يؼقل: يمـا قمـد أيب طمـقػة أول ما فمفر، إذ ضماَءشْمف امرأٌة مـ شمِرمذ يماكت دُماًمِس ضمفاًم، ومدظمؾت 

ة آٓف مـ اًمـاس شمدقمق إمم رأهيا، ومؼقؾ هلا: إن هفـا اًمؽقومة، وملفُمـ ـِل أىمؾ ما رأيت قمؾقفا قمنم

رضمال ىمد كظر ذم اعمعؼقل يؼال ًمف: أسمق طمـقػة، وملشمتف ومؼاًمت: أكت اًمذي شمعؾِّؿ اًمـاس اعمًائؾ، 

ؽ اًمذي شمعٌده؟ ومًؽت قمـفا صمؿ مؽث ؾمٌعة أيام ٓ جيقٌفا، صمؿ  وىمد شمريمَت ديـؽ؟ أيـ إهله

. ومؼال ًمف رضمٌؾ: «وشمعامم ذم اًمًامء دون إرضاهللُ شمٌارك »ظمرج إًمقفا وىمد وَوع يمتاسملم: 

وأكَت همائب  ،، ىمال: هق يمام شمؽتب إمم رضمؾ إين معؽَّ ٍّ ٌّ ُّٱأرأيَت ىمقل اهلل قمز وضمؾ:

قمـف. ىمؾُت: ًمؼد أصاب أسمق طمـقػة ومقام كػی قمـ اهلل قمز وضمؾ مـ اًمؽقن ذم إرض. وومقام ذيمر 

ؿع ذم ىمقًمف: إن اهلل  ًَّ قمز وضمؾ ذم اًمًامء. ومراده مـ شمؾؽ واهلل مـ شملويؾ أية، وشمٌِع مطؾؼ اًم

)إؾمامء واًملػات ...َّ نئ مئ زئ رئ ُّٱأقمؾؿ إن صحت احلؽاية قمـف ما ذيمركا ذم معـی ىمقًمف:

 (025، صَّ يي  ىي مي خي ٱُّٱًمؾٌقفؼل، سماب ىمقل اهلل ًمعقًی قمؾقف اًمًالم:

 كقح سمـ أيب مريؿ ىمال اًمٌعض ومقف: وٓ أصؾ هلا. هذه اًمرواية مقوققمة، اجلواب عـه:

 (. 2/4-450 ،2/44)راضمع: هتذيب اًمتفذيب  يمذًمؽ كعقؿ سمـ محاد متفؿ. اب ووواع.يمذ

كعقؿ سمـ محاد » :«إؾمامء واًملػات» ىمال اًمعالمة حمؿد زاهد اًمؽقصمري ذم شمعؾقؼف قمغم

جمًؿ، ويمذا زوج أمف كقح رسمقب مؼاشمؾ سمـ ؾمؾقامن ؿمقخ اعمجًؿة. واًمؽالم ذم كعقؿ وكقح 

وًمق يماكت اعمرأة يمام وصػفا احلايمل ٓؿمتفر أمرها ودوكت ىملتفا معروف قمـد أهؾ اًمـؼد...، 

ذم يمتب اًمتقاريخ، واحلؽاية سماـمؾة سملهها، وهمؾط اعملـػ ذم شمعؾقؼف قمؾقفا يمام شمری، مع 

 (025)ص ش.فمفقر طمال اًمًـد قمـد أهؾ اًمـؼد...

واهلل ومراده مـ ذًمؽ »يمام يشػم إًمقف ىمقًمف : صمؿ إن اإلمام اًمٌقفؼل مل جيزم سمـًٌتف إًمقف،

ومراده » ومؼال: ا صحقحا ًمف قمغم ومرض اًملحة،ضمفً صمؿ ذيمر و ش.أقمؾؿ إن صحت احلؽاية قمـف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   595   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
﴾.  نئ مئ زئ رئ مـ شمؾؽ واهلل أقمؾؿ إن صحت احلؽاية قمـف ما ذيمركا ذم معـی ىمقًمف: ﴿

وىمد روی قمـف أسمق قملؿة أكف ذيمر مذهب أهؾ اًمًـة، وذيمر ذم مجؾة ذًمؽ: وإكا ٓ كتؽؾؿ ذم 

 ش.اهلل سمٌمء

من أكؽر أن اهلل يف السامء » أيب حـقػة من الؼول: مكسب إىل اإلما حتؼقق ما

 : «فؼد كػر

مـ أكؽر أن » كًب إمم اإلمام أيب طمـقػة مـ اًمؼقل سملن ذيمر اًمعالمة اًمذهٌل ما :إیراد

 ش.اهلل ذم اًمًامء ومؼد يمػر

وؾمؿعت اًمؼايض أسما حمؿد اعمعري سمٌعؾٌؽ يؼقل: ؾمؿعت اإلمام » ىمال اًمعالمة اًمذهٌل:

حمؿد سمـ ىمدامة اعمؼدد ؾمـة إطمدی قمنمة وؾمت مئة يؼقل: سمؾغـل قمـ أيب طمـقػة أكف ىمال:  أسما

 ، ط: أوقاء اًمًؾػ(2/9)يمتاب اًمعرش ًمؾذهٌل  ش.مـ أكؽر أن اهلل ذم اًمًامء ومؼد يمػر»

سمرواية أيب مطقع اًمٌؾخل اعمعروف  «اًمػؼف إيمؼم»اًمظاهر أن هذا اًمؼقل هق ما ضماء ذم 

واًمدًمقؾ قمؾقف أن هذه اًمرواية ضماءت مـ ـمريؼ  اؾمُتِؼَل مـف هذا اًمؼقل.و ،«اًمػؼف إسمًط»سمـ

إصمٌات صػة » وىمد ؾماق اسمـ ىمدامة اعمؼدد هذه اًمرواية ذم يمتاسمف اسمـ ىمدامة اعمؼدد رمحف اهلل،

سمؾغـل قمـ أيب طمـقػة رمحف اهلل أكف ىمال: » ىمال اسمـ ىمدامة: .«اًمػؼف إيمؼم»وقمزاها إمم  ،«اًمعؾق

)إصمٌات صػة اًمعؾق، ٓسمـ ىمدامة، ش.مـ أكؽر أّن اهلل شمعامم ذم اًمًامء ومؼد يمػر إيمؼم()ذم يمتاب اًمػؼف 

 (52ص

ورسمام اؾمتؼقا  شمقضمد ومقفا هذه اًمرواية. ٓ «اًمػؼف إيمؼم»رهمؿ أن اًمـًخة اعمطٌققمة مـ 

ومؼد  ،ٓ أقمرف ريب ذم اًمًامء أو ذم إرض :مـ ىمال» هذا اعمعـك مـ اًمـص اًمًاسمؼ، وهق:

 )اًمػؼف إيمؼم،ش.مـ ىمال: إكف قمؾی اًمعرش، وٓ أدري اًمعرش أ ذم اًمًامء أو ذم إرضيمػر، ويمذا 

وماإلؾمـاد ومقف  «سمؾغـل» وراويف أسمق مطقع متؽؾؿ ومقف. قمغم أكف ىمال: وًمقس هذا معـاه، .(0ص

 ضمفاًمة. 

 عصبقة العالمة الذهبي ضد األشاعرة واألحـاف: 

وىمد وملؾ اًمعالمة اًمؽقصمري اًمؽالم  ب.يمظمذ سمؼقل اًمعالمة اًمذهٌل ذم هذا اًمٌا صمؿ ٓ

 سمعض اًمـلقص:  -اظمتلارا–وكًقق هـا  .«اًمًقػ اًملؼقؾ»قمؾقف ذم طماؿمقة 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   59   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اًمذهٌل يٌعد قمـ رؿمده ويػؼد صقاسمف إذا ضماء دور اًمؽالم » ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري:

قمؾی أطماديث ذم اًملػات أو ذم ومضائؾ اًمـٌل صؾی اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، أو أهؾ سمقتف قمؾقفؿ 

ا رهمؿ شمظاهره سماإلكلاف يمذًمؽ طمقـام يؽمضمؿ ًمشاومعل مـ إؿماقمرة أو طمـػل مطؾؼً اًمًالم، و

واًمٌعد قمـ اًمتعلب ذم يمثػم مـ اعمقاوع قمؾی ؾمعة قمؾؿف ذم احلديث ورضماًمف... وهق ؿماومعل 

اًمػروع إٓ أكف جمًؿ اقمتؼاًدا رهمؿ شمؼميف مـف ذم يمثػم مـ اعمقاوع، وقمـده كزقمة ظمارضمقة وإن 

ا سمؽثػم   مـ اًمـافمؿ وؿمقخف ذم ذًمؽ يمؾف... يمان أهقن ذًّ

وأما شماريخ ؿمقخـا اًمذهٌل ومنكف قمؾی طمًـف ومجعف مشحقن »ىمال اًمتاج اسمـ اًمًٌؽل: 

سماًمتعلب اعمػرط ٓ أظمذه اهلل، ومؾؼد أيمثر اًمقىمقعة ذم أهؾ اًمديـ، أقمـل اًمػؼفاء اًمذيـ هؿ 

لومرط قمغم صػقة اخلؾؼ واؾمتطال سمؾًاكف قمؾی يمثػم مـ أئؿة اًمشاومعقلم واحلـػقلم ومال وم

 (92-92)طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، صش. إؿماقمرة، ومدح ومزاد ذم اعمجًؿة

 ؾماق اًمعالمة اًمذهٌل قمـ اإلمام اًمٌقفؼل اًمؽالم اعمـًقب إمم اإلمام أيب طمـقػة ذم يمتاسمف

إٓ أكف طمذف مـ  ، رىمؿ:55/9 «اًمعرش»، وذم يمتاسمف 059رىمؿ: ،04ص «اًمعؾق»

ًمققهؿ اًمؼارئ سملكف ىمقل اإلمام أيب طمـقػة،  ،«صحت احلؽاية إن» اًمقؾمط يمالم اإلمام اًمٌقفؼل:

  وًمقس يمذًمؽ.

ومما يزيدك سملػمة ذم هذا اًمٌاب اضمؽماء اًمذهٌل قمؾی طمذف » ىمال اًمعالمة اًمؽقصمري:

قمـد ما ( 020)ص «إؾمامء واًملػات»مـ يمالم اًمٌقفؼل ذم ش إن صحت احلؽاية قمـف»ًمػظ 

كًٌة اًمؼقل سملن اهلل ذم اًمًامء، إمم أيب طمـقػة  ذم صدد( 95)ص «يمتاب اًمعؾق»كؼؾ يمالمف ذم 

إن صحت »ًمقخقؾ إمم اًمًامع أن ؾمـد هذه اًمرواية ٓ مغؿز ومقف... وىمد أؿمار اًمٌقفؼل سمؼقًمف: 

إمم ما ذم اًمرواية مـ وضمقه اخلؾؾ، وقمـد ما طمذف اًمذهٌل هذا اًمؾػظ يظـ مـ ٓ ش احلؽاية

اعمؾة إمام ؿمطر هذه إمة، سمؾ صمؾثقفا ذم مجقع ظمؼمة قمـده سماًمرضمال أن اإلًمف ذم اًمًامء ىمقل ومؼقف 

 (92-924)طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، ص ش.اًمؼرون، مع سمطالن رواية ذًمؽ قمـف سماعمرة

اًمػؼف »( يمالم أيب مطقع قمـ 5/9) «اًمعرش»يمام ؾماق اًمعالمة اًمذهٌل ذم يمتاسمف 

ىمال  .«زان آقمتدالمق»ًمف ذم شمرمجتف ذم  اًمعؾامء مع أكف طمؽك شمضعقػ ومل يتؽؾؿ قمؾقف، ،«إيمؼم

وكؼؾ اًمذهٌل ذم يمتاب اًمعؾق مجؾة ذًمؽ سمدون أن يذيمر ؾمـد اهلروي ذم » اًمعالمة اًمؽقصمري:

 (92)طماؿمقة اًمًقػ اًملؼقؾ، صش.روايتف شمعؿقًة وشمروجًيا ًمؾٌاـمؾ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   592   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
رضمع اًمعالمة اًمذهٌل قمام ذم  :«اهلل معـا سمعؾؿف ٓ سمذاشمف» وىمال اًمشقخ قمٌد اهلادي ذم

 إظمرى.  ذم يمتٌف «اًمعؾق»يمتاب 

، وغضبه عؾقه يف موضع مة الذهبي عذ ابن تقؿقة يف موضعثـاء العال

 آخر: 

وهق أيمؼم مـ أن ُيـٌَف مثكم قمؾی » وىمال: يمام أصمـك اًمعالمة اًمذهٌل قمغم اسمـ شمقؿقة يمثػما،

يمـ واعمؼام حلؾػُت إين ما رأيُت سمعقـل مثؾف وٓ واهلل ما رأی هق مثؾ  كعقشمف ومؾق طمؾػت سملم اًمر 

 (0)اًمرد اًمقاومر ٓسمـ كاس اًمديـ اًمدمشؼل، ص ش.ذم اًمعؾؿكػًف 

وهق قمجقب ذم اؾمتحضاره )احلديث(، واؾمتخراج احلجج » ىمال ذم مقوع آظمر:و

يمؾ »مـف، وإًمقف اعمـتفی ذم قمزوه إمم اًمؽتب اًمًـة واعمًـد، سمحقث يلدق قمؾقف أن يؼال: 

 (22/4ًمزيـ اًمديـ اًمدمشؼل احلـٌكم  ،)ذيؾ ـمٌؼات احلـاسمؾة ش.طمديث ٓ يعرومف اسمـ شمقؿقة ومؾقس سمحديث

وىمال: يمان يمثػم احلذر مـ ًمذات  (،0)ص  «زهمؾ اًمعؾؿ»صمؿ أسمدى همضٌف قمؾقف ذم 

اًمدكقا مـ اًمطعام واًمنماب وهمػممها، وًمؽـ رأيت اًمـاس يشؿئزون مـف ذم مٍم واًمشام 

مم إصمؿ يمتب اًمعالمة اًمذهٌل رؾماًمة رادقمة  ًمؽثرة همروره وطمرصف قمغم اعمشقخة واًمرياؾمة.

ـمٌع اًمشقخ حمؿد زاهد اًمؽقصمري  ،«ٓسمـ شمقؿقة اًمـلقحة اًمذهٌقة» ؾمامها ،اًمعالمة اسمـ شمقؿقة

 . «زهمؾ اًمعؾؿ واًمطؾب» هذه اًمرؾماًمة ذم
وًمؽـ يمقػ شمػعؾ سماًمشقخ حمؿد زاهد  شمطؿئـ اًمالمذهٌقة واًمًؾػقة هبذه اًمرؾمائؾ، وٓ

طقـماهتا ومطٌققماهتا، ومجع وشمتٌع خم اًمؽقصمري اًمذي زار مؽتٌات اًمٌالد اإلؾمالمقة اعمختؾػة،

 وشمػلقؾ هذه اًمؼلة يرضمع ًمف إمم يمتاب ومطٌعفا. ومعثر قمغم هذه اًمرؾمائؾ، خمتؾػ اًمـقادر،

ص  ،ًملديؼـا اًمشقخ رؿمقد أمحد اًمًقايت)اًمدوماع قمـ اًمدرس اًمـظامل(  «كظامل درسِ  دوماعِ »

05-022. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   63   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
يَْه َخِنيًًْل، َوََكََّه ُمََِس حَْكِنيًْىا، إِيَىاًًا  -59  َِ ََذ إِةَْرا ُل/ إِنَّ اهلَل اَّتَّ ِْ َوًُل

َوحَْصِدْيًلا َوتَْصِنيًْىا.
 

 إكؽار اجلفؿقة أن يؽون إبراهقم خؾقل اهلل، وموسى كؾقم اهلل: 

َٜ مـ اجلٕٚبغ؛تَقل اجلّٜٓٔ: شبٜ بغ افَديؿ وٓمْٚتتىِٛ ادحبٜ وافُالم ادْٚشب

وخمسع هذه افبدظٜ جٓؿ ٓؿ يُْرون ـقن إبراهٔؿ خِٔؾ اهلل، ومقشك ـِٔؿ اهلل.ؾواحلٚدث؛

 (1/164)فقامع إٕقار افبٜٓٔ  وهق مٗشس ؾرؿٜ اجلّٜٓٔ.بـ صٍقان،

 ٕٗمـ بام ورد بف افَرآن افُريؿ وإحٚديٞ افهحٔحٜ، يَقل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ:

حٚل  هق ـام إػ اهلل تًٚػ ؾٚدراد هبٚ مٚ ئِؼ بنٖٕف مـ اخلِٜ وافُالم. وأمٚ ٕسبٜ اخلِٜ وافُالم

  ؿٚفف اجلّٜٓٔ خمتص بٚدخِقق. ومٚ مجٔع صٍٚت افبٚرئ شبحٕٚف.

 اختذ اهلل إبراهقم عؾقه السالم خؾقال: 

 (٥٢١امنصاء/ ) َّ ري ٰى ين ىن  ُّٱتًٚػ:اهلل ؿٚل

 ( 827)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.إبراهٔؿ خِٔال إن اهلل ؿد اختذين خِٔالً ـام اختذ» وذم احلديٞ:

 افسالم ـالمهٚ خِٔؾ اهلل تًٚػ. افهالة وا ظِٔٓام ُظَِِؿ مْف أن إبراهٔؿ وحمّدً 

  اخلؾة: معاين

 اخلِٜ هلٚ مًٍٚن: 

 1-  ًٜ  . امتالء افَِٛ بٚحلٛ بحٔٞ ٓ يٌٍؾ ظـ ادحبقب شٚظ

 . إحٚضٜ احلٛ بٚفَِٛ بحٔٞ يُقن احلٛ داخال ذم خالل ؿِبف -2

 مـ ُيًرض ظِٔف احلقائٟ.  أو مـ اخلِٜ وهل ظرض احلٚجٜ. -3

 وٓ ومبتٌٚه مروٚة اهلل تًٚػ. خالصٜ هذه ادًٚين ـِٓٚ أن خِٔؾ اهلل يتقجف إػ اهلل،

ًٍ  ويىِٛ مْف احلٚجٚت؛ يٌٍؾ ظْف،  ىق يف ُّٱؿٚل تًٚػ: ٚ،ٚ أيًو وظِٔف ـٚن إبراهٔؿ حْٔ

ٚ إػ اهلل ؾَط ءمٚئال ظـ ـؾ ر :أي (٥١آل عىران/ ) َّ اك يق ًٓ  . متقج

وؿىع صِتف متٚمٚ ظـ ؽر اهلل تًٚػ،  َمـ َمَٚل ظـ ـؾ رء إػ اهلل وحده، أو َٕقل:

 وظَد مًف شبحٕٚف تًٚػ صِتف ـِٓٚ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   631   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تٓر ظـ إبراهٔؿ ظِٔف افسالم هذه افُِامت: اص

 (٩٥األًبياء/ ) َّ مخ جخ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ؛ شِؿ ٍٕسف فِْران -1

 (٥٠١الصافات/ ) َّ يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ؛ نووفده فَِربٚ -2

 وأهِف فِٓجران. -3

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱؿٚل تًٚػ حُٚيٜ ظـ إبراهٔؿ:
 (١٣إةراَيه/ ) َّ ىق

 (3/446)تٍسر اخلٚزن ش.ـٚن إبراهٔؿ حيٛ افؤػ، وٓ يٖـؾ إٓ مًف» ومٚفف فِؤٍٚن. -4

شّل مجرة، ٕن إبراهٔؿ ظِٔف وإٕام » ذم ذوح اهلدايٜ وحقاصٔف: ورمٔف فِنٔىٚن. -5

افسالم دٚ ُأِمر بذبح افقفد جٚء افنٔىٚن ُيَقشِقشف، ؾُٚن إبراهٔؿ ظِٔف افسالم يرمل إفٔف 

ر بغ يديف ّّ  (.23ٜٔ اهلدايٜ، ص)حٚصش.)أي: يٍر أمٚمف( اجلامر، وـٚن جي

ض فف دٚ أَتك إبراهٔؿ خِٔؾ اهلل ادِْٚشَؽ ظرَ » ظـ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام مرؾقظٚ:

افنٔىٚن ظْد مجرة افًَبٜ ؾرمٚه بسبع حهٔٚت حتی شٚخ ذم إرض، ثؿ ظرض فف ظْد 

اجلّرة افثٕٜٚٔ ؾرمٚه بسبع حهٔٚت حتی شٚخ ذم إرض، ثؿ ظرض فف ظْد اجلّرة افثٚفثٜ 

، وؿٚل احلٚـؿ: صحٔح 1713)ادستدرك ظِی افهحٔحغ، رؿؿ:ش.ؾرمٚه بسبع حهٔٚت حتی شٚخ ذم إرض

 فنٔخغ(ظِی افؼط ا

وجقه ذم  ظدةَ  «بٚب رمل اجلامر»ذم  «مرظٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح»ذـر ذم 

 تسّٜٔ اجلّرة هبٚ. 

 . ، حٔٞ أخذوه وأفَقه ذم افْٚروظروف فًِدوان -6

 خل  حم جم هل مل خل حل جل مك ٹٱٹٱُّٱ ورضبف فِىٌٔٚن. -7
 (األًبياء) َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ أؿٚم احلجٜ ظِی افسِىٚن.-8
ابللرة/ ) َّىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت

٢١٢) 

  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ وأتؿ ظِی ؿقمف افزهٚن.-9
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 (األًعام) َّ  مي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   632   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
-ـام تَقفقن- هذا ؾَٚل: رأى ـقـبٚ، ذ إبراهٔؿ افِٔؾ،مًْك أيٚت إٔف دٚ أطِؿ ظ

 .ريب -ـام تَقفقن- هذا ؿٚل: ؾِام رأى افَّرضٚفًٚ، أحٛ أؾؾ ربٚ. ٓ ؿٚل: ؾِام أؾؾ، ريب.

. ؿٚل: ؾِام أؾؾ، َـّ  ريب. -ـام تَقفقن- هذا ؾِام رأى افنّس بٚزؽٜ ؿٚل: فق مل هيدين ريب ٕوِ

 ، إٔٚ بريء مـ هٗٓء افؼـٚء افذيـ تتخذوهنؿ مـ دون اهلل.ؿقم يٚ ؾِام أؾؾ، ؿٚل: هذا أـز.

 ين ىن من خن ُّٱ هذه حجٜ إفزامٜٔ إلبراهٔؿ ظِٔف افسالم ؿٚل افَرآن افُريؿ :
: مل يؼك إبراهٔؿ ؿط، ؾَٚل إبراهٔؿ ٚ:ويَقل افَرآن افُريؿ أيًو  (٢١األًعام/ ) َّمه  جه

 ٰى ين ىن نن ٱُّوؿٚل افَرآن افُريؿ: (٣٢األًعام/ ) َّ زي ري ٰى ين ىنُّٱ
 مـ ابتداء ظّره. َّٱزي ريُّ ومًْك  (١٥األًبياء/ ) َّ ىي ني  مي زي ري

أن إبراهٔؿ خِٔؾ اهلل تًٚػ، ٓ أن اهلل تًٚػ خِٔؾ  :أي ،اظِؿ أن اخلِٜ مـ جٕٚٛ واحد

 ٕن اخلِٜ تًْل احلٚجٜ.  إبرهٔؿ؛

ن وحيٛ ادٗمْقن افهٚحلق واهلل تًٚػ حيٛ ظبٚده افهٚحلغ، وأمٚ احلٛ ؾّـ اجلٕٚبغ.

 َّ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱؿٚل تًٚػ: اهلل تًٚػ.
 مخ جخ مح جح مج  ٱُّٱػ:وؿٚل تًٚ، (٥اتلِبث/ ) َّ ني مي زي ري ُّٱوؿٚل تًٚػ:، (١٥املائدة/ )

 (١٥آل عىران/ ) َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوؿٚل تًٚػ:، (٢٢٢ابللرة/ ) َّ جس

ام حتٝ ؿقفف وتٍٚصٔؾ أخرى خٚصٜ هب وشبؼ افٍرق بغ احلبٔٛ واخلِٔؾ،

ًَ  ب  رَ  ُٛ ْٔ بِ َح وَ »ادهْػ:  ش ْغَ َٚدِ اف

 موسى عؾقه السالم:  -كام يؾقق بشلكه -كؾم اهلل تعاىل

  زب رب يئ ُّٱؿٚل تًٚػ: ـِؿ اهلل تًٚػ ـام ئِؼ بنٖٕف مقشك ظِٔف افسالم،
 (٥٩٥امنصاء/ ) َّ مب

 (٥٥١األعراف/ ) َّ خت  حت جت هب مب خب ُّٱوؿٚل تًٚػ:

وهذه مـ  ٚ مـ وراء حجٚب.وإٕام شّع صقتً  منٚؾٜٓ.واظِؿ أن مقشك مل يُِؿ 

 يّتٚز هبٚ ظـ ؽره مـ إٕبٔٚء.  خهٚئص مقشك ظِٔف افسالم،

وؿد اختِػ ذم أن ادسّقع هؾ هق افُالم افٍْز أو مٚ يدل ظِٔف؟ ؿٚل ذم ادسٚيرة: 

ع، ؿٚشف ظذ رؤيٜ مٚ فٔس بِقن، ؾُام َّ ظَؾ رؤيٜ  ؿٚل اإلمٚم إصًري: افُالم افٍْز ممٚ ُيس
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مٚ فٔس بِقن وٓ جسؿ ؾًَِٔؾ شامع مٚ فٔس بهقت. واشتحٚل ادٚتريدي شامع مٚ فٔس 

ٓا ظذ ـالم اهلل تًٚػ، وخص بف  أظْل  -بهقت، وظْده شّع مقشك ظِٔف افسالم صقًتٚ دا

َِؽ، وهق أوجف-بٚشؿ افُِٔؿ مٜ ال)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ، فًِ. «؛ ٕٕف بٌر واشىٜ افُتٚب واد

 .(93دافٌْل افٌّْٔل ادٔداين، صظب

ؾٚحتٚجقا إػ أوامر  دخِٝ بْق إهائٔؾ صحراء شْٔٚء بًد ٕجٚهتؿ مـ ؾرظقن وؿقمف،

وضِٛ اهلل تًٚػ مقشك ظِٔف افسالم إػ جبؾ افىقر. واظتُػ بف مقشك  اهلل تًٚػ وأحُٚمف.

 إلٕسٚن. ٚ فف تٖثر ٓبٖس بف ذم تٌٔر اؾًِؿ مْف أن أربًغ يقمً  ٚ.أربًغ يقمً 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱٚ:ذـر اهلل تًٚػ ذم شقرة افبَرة أربًغ يقمً  إيراد:

ٱٱ:وذـر ذم شقرة إظراف ثالثغ وظؼة أيٚم (١٥ابللرة/ ) َّ  زب رب يئ ىئ نئ

ؾام  (٥٥٢األعراف/ ) َّين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ملُّٱ

 ّٜ ذم ذـر أربًغ يقمٚ مرة، وذـر ثالثغ ثؿ ظؼة أيٚم مرة أخرى؟ احلُ

 اجلقاب: ذـر افًِامء ؾٔف شتٜ وجقه مـ احلُّٜ: 

 ؾزاد اهلل تًٚػ ظؼة أيٚم. وجد رائحٜ ذم ؾٔف، ؾٖؾىر بًد ثالثغ يقمٚ، -1

وهذه روايٜ  ؾٖمر بهقم ظؼة أيٚم أخر. فتزول رائحٜ ؾّف، اشتٚك بًد ثالثغ يقمٚ، -2

شٚق  تزول بٚفسقاك. وٓ ورائحٜ ؾؿ افهٚئؿ ترجع إػ خِق ادًدة، إهائِٜٔٔ ؽر مرؾقظٜ.

وـٖٕف » وإتٓك إػ افَقل: وؾٔف حديٞ موغ افسقاك، ابـ ـثر ذم شقرة ضف حديٞ افٍتقن،

تَِٚه ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ممٚ أبٔح َِٕف مـ اإلهائِٔٔٚت ظـ ـًٛ إحبٚر أو 

 (3/17)تٍسر ابـ ـثر ش.ؽره

 ٜ فًِبٚدة. ٚ فِتقراة، وظؼة أيٚم تُِّاظتُٚف ثالثغ يقمً  -3

ؾٖخذ مقشك ظِٔف  ٚ ـٚن واجبٚ، وصقم ظؼة أيٚم مستحبٚ.صقم ثالثغ يقمً  -4

 وهق مٚ ئِؼ بنٖٕف.  افسالم بٚٓشتحبٚب،

مثال: ـٚن يبٚح ذم افهالة افُالم  أي درجٜ ؾدرجٜ، إحُٚم افهًبٜ تتدرج، -5

وـٚن  وٕسخ افُالم وادق ؾٔٓٚ. وادق، وـٕٚٝ رـًتغ ثؿ ؾروٝ مخس صِقات.

ًٓ  ٚ صقم أربًغ يقمٚ،ادَهقد هْٚ أيًو  ـام يَٚل   ثؿ بًؼة أخرى.وفُْف أمر بثالثغ أو
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  ثؿ يٗمر بحٍظ افْهػ أخر. فِىٚفٛ: احٍظ ٕهػ صٍحٜ،

ثؿ ذح ـٍٔٔتف بٖٕف  ـام ذم شقرة افبَرة. ـٚن إمر بهقم أربًغ فِٜٔ مـ افبدايٜ، -6

 ؾُٚن افتَدير: وظؼة أيٚم مـ افنٓر افتٚيل. افًَدة، مثال ذو صٓر ؿّري واحد ـٚمال،

ٚ وهق ثالثقن يقًمٚ، وأمتّْٚهٚ بًؼ.  وواظدٕٚ مقشی صًٓرا ـٚماًل ؿّريا

رب أرين، إٔير  ؿٚل مقشك ظِٔف افسالم: وـِّف ربف، ثؿ دٚ جٚء مقشك جبؾ افىقر،

اشتَر مُٕٚف  ؾ٘ن وفُـ إير إػ اجلبؾ، فـ تراين ذم افدٕٔٚ ظذ إرض. ؿٚل تًٚػ: إفٔؽ.

 ؾِام دمذ ربف فِجبؾ جًؾ دـٚء وخرج مقشك صًَٚ.  ؾسقف تراين.

 ظِؿ مـ هذه أيٚت إٔف مل يَره وفُـ ـِّف اهلل تًٚػ. 

َُ  إنَّ وَ » وشبَٝ افتٍٚصٔؾ اخلٚصٜ بُالم اهلل حتٝ ؿقل ادهْػ: اهلل  مُ اَل ـَ  نَ آرْ اف

ش....َٚػ ًَ تَ 

 
 6- ُد َوًُْؤِوُي ةِالَْىًَلئَِكِث َوا َُ ، َونَْش مَِث لََعَ الُْىرَْشِنْْيَ ، َوامُْكخُِب الُْىََنَّ نلَِّبيِّْْيَ

. ْه ََكًُِا لََعَ اْْلَقِّ الُْىِتْْيِ ُُ نَّ
َ
أ

  

 وبام أكزل عذ األكبقاء والرسل من الؽتب:  ،كممن بادالئؽة

 مم ام يل ُّٱيٗمـ أحد إٓ بٚإليامن هبٚ، ؿٚل تًٚػ: افتل ٓ هذه مـ أرـٚن اإليامن،
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ُّٱوؿٚل تًٚػ:( ٢٢١ابللرة/ ) َّهئ

 (٥٣٣ابللرة/ ) َّ ىه

  يف ىف ُّٱؿٚل تًٚػ: بٚفوالل، -وصػ افَرآن افُريؿ مـ إُٔر إمقر ادذـقرة
 (٥١٩امنصاء/ ) َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

ن؟ ؿٚل: أن تٗمـ بٚهلل، ومالئُتف، مٚ اإليام !يٚ رشقل اهلل :ؿٚل»وذم حديٞ جزيؾ: 

 (11)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.وـتبف، وفَٚئف، ورشِف، وتٗمـ بٚفبًٞ، وتٗمـ بٚفَدر ـِف

هذه أشس اإليامن افتل بًٞ إٕبٔٚء ـِٓؿ فِدظقة إفٔٓٚ. 
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 معـى اإليامن بادالئؽة: 

 يذٕبقن. ٓهقٕف ويً مًْك اإليامن بٚدالئُٜ آظتَٚد بٖن ادالئُٜ خٌِؼ هلل تًٚػ، ٓ -1

 (٩اتلدريه/)َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱؿٚل تًٚػ: ويًٍِقن مٚ أمروا بًٍِف،

ؿٚل افًالمٜ  فٔسقا ذـقرا وٓ إٕٚثٚ. وهؿ ؽٚئبقن ظـ إٔيٚرٕٚ، خَِٝ ادالئُٜ مـ ٕقٍر،

ادالئُٜ أجسٚم فىٍٜٔ تيٓر ذم صقر خمتٍِٜ، وتَقی ظِی أؾًٚل صٚؿٜ، هؿ ظبٚد » افتٍتٚزاين:

)ذح ادَٚصد ش.يقاطبقن ظِی افىٚظٜ وافًبٚدة، وٓ يهٍقن بٚفذـقرة وإٕقثٜمُرمقن، 

 ، ط: دار ادًٚرف افًْامٕٜٔ، بٚـستٚن(2/199

افذي يَقم ب٘يهٚل  جزيؾ ظِٔف افسالم،-1 ؾٔٓؿ أربًٜ مالئُٜ مَربقن ومنٓقرون:

ىر، وإيهٚل افرزق بٕ٘زال اد راؿٛاد مُٔٚئٔؾ ظِٔف افسالم، -2 رشٚفٜ اهلل تًٚػ إػ افرشؾ.

ظزرائٔؾ ظِٔف افسالم ادٖمقر  -4 ادٖمقر بٍْخ افهقر. إهاؾٔؾ ظِٔف افسالم،-3 إػ اخلِؼ.

  بَبض إرواح.

ـٖن اهلل تًٚػ ـام أخٍك أجؾ  مل يثبٝ اشؿ ظزرائٔؾ بحديٞ مرؾقع؛ بؾ ببًض أثٚر.

ؿٚل احلٚؾظ  ذ فَبف،ودل افُتٚب وافسْٜ ظ اخلِؼ، أخٍك اشؿ ادِؽ ادقـؾ بَبض إرواح.

وٓ ذم  ،وأمٚ مِؽ ادقت ؾِٔس بّكح بٚشّف ذم افَرآن» :«افبدايٜ وافْٓٚيٜ»ابـ ـثر ذم 

 (1/51)افبدايٜ وافْٓٚيٜ ش.إحٚديٞ افهحٚح، وؿد جٚء تسّٔتف ذم بًض أثٚر بًزرائٔؾ

ادْثقر  )افدرمًْك هٗٓء ادالئُٜ: جزيؾ، ومُٔٚئٔؾ، و إهاؾٔؾ وظزرائٔؾ: ظبد اهلل.و

 (14/93. تٍسر افَرضبل 1/225

واجلبرة توؿ  اهلل، :مًْٚه «إيؾ» اجلبرة، و مًْٚه: «جزائٔؾ» ذم «جز»وحيتّؾ أن 

هق اهلل  «إيؾ»و «مٓؽ»ومُٔٚئٔؾ أصِف  ؾجزيؾ يوؿ إػ اهلل تًٚػ بٚفقحل. افًيؿ ادُْن.

وذم إهاؾٔؾ: إهاف،  افرمحٜ. وهق ،مقـؾ بٚدىر وهق وافرمحٜ. . وادٓؽ بًّْك افِغ،تًٚػ

ادْع، ومِؽ  :ظزر، ومًْٚه وذم ظزرائٔؾ: ؾٔحدث ذم افًٚمل تٍجر يدمره. ؾٍْٔخ ذم افهقر،

َٜ وادَق.   ادقت يّْع اإلٕسٚن احلرـ

 حم جم هل  مل خل ٱُّٱمِؽ ادقت واحد؛ وفف أظقان خٚوًقن فف، ؿٚل تًٚػ:
 (٩٥األًعام/ ) َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱوؿٚل ذم مقوع آخر:( ٥٥الصجدة/ ) َّ مم خم

 ظالوة ظذ هٗٓء بًض ادالئُٜ مقـِقن بٍْخ افروح ذم اجلْغ ذم رحؿ  أمف،
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واحلٚصؾ إٔف ورد ذـر تقـٔؾ خمتِػ إمقر إػ ادالئُٜ ذم  وبًوٓؿ بٚفسٗال ذم افَز.

 افُتٚب وافسْٜ.

 معـى اإليامن باألكبقاء: 

ختٚرهؿ واصىٍٚهؿ إليهٚل مٚ أوحل إهلؿ مًْك اإليامن بٕٕٚبٔٚء أن  اهلل تًٚػ ا -2

 يَكون ذم تبِٔغ أحُٚم اهلل إػ ظبٚده. وٓ وإٕبٔٚء بؼ مًهقمقن. مـ افرشٚفٜ إػ افًبٚد.

ْٓؿ ذم وٍٕٓرق بٔ (٣٥انلىل/ ) َّ خي حي  جي يه مهىه جه ين ُّٱ:ؿٚل تًٚػ ؼ.هؿ ظذ احلو

 مل ُّ ؛ًض درجٚتإٓ أن بًوٓؿ ؾقق ب (٥١٩ابللرة/ ) َّ ىب نب مب زب رب ُّٱأصؾ افْبقة:

(٢١١ابللرة/ ) َّخم حم جم يل ىل
 ىب نب مب ُّٱ؛وـٍر بٚفبًض بٖٕف ـٚؾر حَٚ ،وصػ اهلل تًٚػ َمـ آمـ ببًوٓؿ

 (٥١٥ – ٥١٠امنصاء/ ) َّيث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

يهىٍل مـ ينٚء مـ  وإٕام هل ًّٕٜ مـ اهلل تًٚػ. افْبقة وافرشٚفٜ فٔسٝ ـسبٜٔ،

 (٣١اْلج/ ) َّ مت زت رت  يب ىب نب مب ٱُّ؛ظبٚده هلذه افًّْٜ وافتُريؿ

 (٥٢٥األًعام/ ) َّجك مق حق مف  خف ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

ل، وبٔٚن ظدد إٕبٔٚء، ومبٚحٞ أخرى خٚصٜ هبذا شبؼ افٍرق بغ افْبی وافرشق

ی، وٕبُِّٔف » ادقوقع حتٝ ؿقفف ادهْػ: ٍَ وإنَّ حمًّدا صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ظبُده ادهى

 .ش اُدجتَبی

 تب الساموية: معـى اإليامن بالؽ

3-  ِٜ بٖن افُتٛ افسامويٜ افتل ٕزفٝ ظذ  آظتَٚدُ  مًْك اإليامن بٚفُتٛ افساموي

مـ ادالئُٜ أو ٕبل مـ  ك مٌِؽ ومل يتكف ؾٔٓٚ ٕيام أو مًًْ  ٚ مـ اهلل تًٚػ،ـٕٚٝ وحًٔ  افرشؾ،

 جن ُّٱًٚػ:ؿٚل ت ؾُؾ افُتٛ افسامويٜ افتل ذـرهٚ افْهقص افَٚضًٜ ـالم اهلل تًٚػ. إٕبٔٚء.
(١آل عىران/ ) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن

 (١١اإلرساء/ ) َّ مت خت حت ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (األلَع) َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
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 ادالئؽة معصومون من الذكوب عـد أهل السـة واجلامعة: 

ر ؿٚل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ بًهّٜ ادالئُٜ. ظذ خالف احلنقيٜ افَٚئِغ بٖهنؿ ؽ

 ويهدر مْٓؿ افذٕقب.  مًهقمغ،

 أدلة أهل السـة واجلامعة: 

 (٢٣األًبياء/ ) َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱؿٚل تًٚػ:( 1)

 (٥٥األًبياء/ ) َّ خب حب جب هئ  مئ خئ ُّٱوؿٚل تًٚػ: (2) 

 (٢٠األًبياء/ ) َّ مت خت  حت جت هب ُّٱوؿٚل تًٚػ: (3)

 (١٠انلدل/ ) َّ جخ مح جح  مج حج مث هت ٱُّٱوؿٚل تًٚػ: (4)

 (٩اتلدريه/ ) َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  ُّٱل تًٚػ:وؿٚ (5)

 :، واجلواب عـفالة احلشويةأد

 واشتدفقا ظذ ذفؽ بام يع:  تَقل احلنقيٜ:  ادالئُٜ ؽر مًهقمغ،

 َّخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ُّٱ:افدفٔؾ
 (١٠ابللرة/ )

 ل هذا افَقل ظذ صدور ادًٚيص مـ ادالئُٜ مـ وجقه: د

 ِٔف افسالم اؽتٚبقا آدم ظ( 1)

 ه.( حسدو2)

 اظسوقا ظذ اهلل تًٚػ.( 3)

(١٢انلجه/ ) َّمح جح مج ُّٱ:اهلل تًٚػ سٓؿ، ذم حغ يَقل( اؾتخروا وزـقا أ4ٍٕ)
 أجاب عـفا أهل السـة بام ييل: 

ؿٚس ادالئُٜ ظذ  فٔسٝ هذه ِؽَٔبٜ؛ بؾ مـ بٚب َٕد افرجٚل فِحٍٚظ ظذ افديـ. ( 1)

ٚ يٍسدون ؾٔٓٚ. وهق مثؾ مٚ يىًـ ؾًِؾ افبؼ أيًو  ،إرضؾَد أؾسدوا ذم  أحقال اجلـ،

 ٚ ظذ افديـ بٖن ؾالٕٚ ؾٔف ـذا وـذا مـ افٍسٚد.أئّٜ اجلرح وافتًديؾ ذم راٍو مـ افرواة حٍٚطً 

 وذم ؾالن ـذا وـذا... 

 ؟  وـٔػ تُقن ؽٔبٜ افذي مل يقجد بًدُ  افٌٔبٜ فِّقجقد،( 2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   638   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وآدم ظِٔف افسالم مل  ٜ افٌر مع شِبف إيٚهٚ.ا؛ ٕن احلسد هق: ضِٛ ًّٕفٔس حسدً ( 3)

  ؟ ؾُٔػ حسدوه يقجد بًد،

 وٓ افتزـٜٔ. ٓ تَبٔح ؽرهؿ، وٓ افٍخر، ُٜ افتَدم إػ اخلر.( ـٚن ؽرض ادالئ4)

 نئ مئ زئ    ٱُّٱـام ؿٚل يقشػ ظِٔف افسالم: وإٕام ظدوا ظرض إٍٔسٓؿ فِخدمٜ شًٚدة هلؿ.
ِشف/ ) َّ مب زب رب ىئيئ فإلٕس، ٓ  (١٢انلجه/ ) َّمح جح مج ُّٱ:ًٚػقفف توؿ (١١ي

فِّالئُٜ.
 (1)

 

وهق ـتٚب ذم ظِؿ  راجع تٍٚصِٔف ذم حٚصٜٔ افُِْبقي ظذ ذح افًَٚئد اجلاليل،

ؿرأتف ذم  وفٔس فدي ٕسخٜ مْٓٚ. افُالم، إٓ أن ظِؿ افُالم ؾٔف أؿؾ مـ ادْىؼ وافٍِسٍٜ.

 بٚـستٚن أيٚم دراشتل وحتهٔع.

 ت وماروت: استشؽال احلشوية قصة هارو

ورد أهنام ـٕٚٚ ذم زمـ إدريس ظِٔف  ومهٚ مُِٚن. ذـر افَرآن افُريؿ هٚروت ومٚروت.

 ـام ذـره افَرآن افُريؿ.  ،وصدر مْٓام ادًهٜٔ افسالم،

ؿٚل اإلمٚم أمحد: حدثْٚ حئی بـ أيب بُر، حدثْٚ ُزهر بـ حمّد، ظـ مقشی بـ جبر، 

اهلل بـ ظّر إٔف شّع ٕبلَّ اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ  ظـ ٕٚؾع مقػ ظبد اهلل بـ ظّر، ظـ ظبد

، »يَقل:  إن آدم صِی اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ َأهبَىف اهللُ تًٚػ إػ إرض، ؿٚفٝ ادالئُٜ: أْي رب 

أدمًؾ ؾٔٓٚ مـ يٍسد ؾٔٓٚ ويسٍؽ افدمٚء، وٕحـ ٕسبح بحّدك وَٕدس فؽ؟ ؿٚل: إين أظِؿ 

غ مٚ ٓ تًِّقن. ؿٚفقا: ربْٚ ٕحـ أضقَ  َُ َِ ع فؽ مـ بْل آدم. ؿٚل اهلل تًٚػ فِّالئُٜ: هِّقا م

مـ ادالئُٜ حتی هُيَبط هبام إػ إرض، ؾْْير ـٔػ يًّالن. ؿٚفقا: ربْٚ، هُٚروُت ومٚروُت. 

ْٝ هلام افزهرُة امرأٌة ِمـ أحسـ افبؼ، ؾجَٚءهتام، ؾسٖٓهٚ ٍَٕسٓٚ،  َِ ؾٖهبِىٚ إػ إرض، وُمث 

تُِام هبذه افُِّٜ مـ اإلذاك. ؾَٚٓ: واهلل ٓ ٕؼك بٚهلل أبًدا.  ؾَٚفٝ: ٓ واهلل، حتی

ْٝ بهبل حتِّف، ؾسٖٓهٚ ٍَٕسٓٚ، ؾَٚفٝ: ٓ واهلل، حتی تَتال هذا  ؾذهبٝ ظْٓام، ثؿ رجً

افهبل، ؾَٚٓ: واهلل ٓ َٕتِف أبًدا. ؾذهبٝ، ثؿ رجًٝ بَدح مخر حتِّف، ؾسٖٓهٚ ٍٕسٓٚ، 

، ؾِام ؾَٚفٝ: ٓ واهلل، حتی تؼبٚ ه را، ؾَقؿًٚ ظِٔٓٚ، وؿتال افهبلَّ
بٚ، ؾَسُِ ذا اخلّر. ؾَؼِ

                                                 
. واحلبٚئؽ ذم أخبٚر ادالئؽ، 288. وافْزاس، ص218. وذح افًَٚئد، 3راجع: روح ادًٚين، افبَرة:( 1)

3.. ومٍٚتٔح افٌٔٛ، افبَرة:366. وادقاؿػ ذم ظِؿ افُالم، ص255-253ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   639   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ا بغ  َ أؾٚؿٚ، ؿٚفٝ ادرأة: واهلل مٚ ترـتام صًٔئٚ ممٚ أبٔتامه ظعَّ إٓ ؿد ؾًِتام حغ شُرمتٚ، ؾُخر 

ش.ظذاب افدٕٔٚ وأخرة، ؾٚختٚرا ظذاَب افدٕٔٚ
(1)  

                                                 
وافبَٔٓل . 2938ار، رؿؿ:وافبز ․6186وابـ حبٚن، رؿؿ:. 787و ظبد بـ محٔد، رؿؿ:. 6178خرجف أمحد، رؿؿ: أ( 1)

 .662وابـ افسْل ذم ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ، رؿؿ: .1/4-5ذم افسْـ افُزی 

 ًَ وهق -إشْٚده ؤًػ ومتْف بٚضؾ. مقشی بـ جبر » ٚ ظذ احلديٞ:ؿٚل افنٔخ صًٔٛ إرٕٚؤوط تًِٔ

ٚل ابـ افَىٚن: ٓ يًرف وؿ .وؿٚل: خيىئ وخيٚفػ (7/451ش )افثَٚت»ذـره ابـ حبٚن ذم  -إٕهٚري اددين احلذاء

ذـره أبق  -وهق أبق ادْذر اخلراشٚين ادروزي اخلرؿل  -مستقر. وزهر بـ حمّد ش: افتَريٛ»حٚفف، وؿٚل احلٚؾظ ذم 

زرظٜ ذم أشٚمل افوًٍٚء. وؿٚل أبق حٚتؿ: حمِف افهدق، وذم حٍيف شقء. واختِػ ؿقل ابـ مًغ ؾٔف، ؾقثََّف مرة 

ٍف افْسٚئ ًّ ٍف أخری. وو ًّ ، وؿٚل: خيىل وخيٚفػ. وؿٚل افدارمل: فف أؽٚفٔط شافثَٚت»ل. وذـره ابـ حبٚن ذم وو

ـثرة. وؿٚل افسٚجل: صدوق مُْر احلديٞ. وذـره افًَٔع وابـ اجلقزي وافذهبل ذم مجِٜ افوًٍٚء. وبَٜٔ رجٚفف 

 ثَٚت.

ـ ؿهص ـًٛ إحبٚر، وافهحٔح أن هذا احلديٞ ٓ تهح ٕسبتف إػ افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ، وإٕام هق م

، ظـ (1685و)( 1684وظْف ابـ جرير ) (1/53ش )تٍسره»َِٕف ظـ ـتٛ بْل إهائٔؾ، ؾَد أخرج ظبد افرزاق ذم 

ُٜ أظامَل بْل  شٍٔٚن افثقري ظـ مقشی بـ ظَبٜ، ظـ شٚمل، ظـ ابـ ظّر، ظـ ـًٛ إحبٚر، ؿٚل: ذـرِت ادالئُ

 ․وهق أصح وأوثؼ مـ افسْد ادرؾقع آدم...افخ، وإشْٚده  صحٔح ظِی ذط افنٔخغ،

َِٕف ظـ هذا ادقوع، وؿٚل: هذا حديٞ ؽريٛ مـ هذا افقجف، ورجٚفف ـِٓؿ ش افتٍسر»وؿد ذـره ابـ ـثر ذم 

ثَٚت مـ رجٚل افهحٔحغ، إٓ مقشی بـ جبر هذا، وهق إٕهٚري افسِّل مقٓهؿ... وؿد تٍرد بف ظـ ٕٚؾع، ظـ 

ظِٔف وشِؿ. ثؿ ذـر ابـ ـثر متٚبًغ  فف مـ ضريَغ آخَريـ ظـ ٕٚؾع، أحدمهٚ: مـ روايٜ ابـ ظّر، ظـ افْبل صِی اهلل 

ابـ مردويف ب٘شْٚده إػ ظبد اهلل بـ رجٚء، ظـ شًٔد بـ شِّٜ، ظـ مقشی بـ هجس، ظـ ٕٚؾع، ظـ ابـ ظّر ظـ 

 افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ.    

بـ ؾوٚفٜ، ظـ مًٚويٜ بـ صٚفح، ظـ ابـ ظّر، ظـ افْبل  ثٕٚٔٓام: مـ تٍسر افىزي ب٘شْٚده مـ ضريؼ افٍرج

ا، وأؿرب مٚ يُقن ذم هذا إٔف مـ روايٜ ظبد اهلل بـ  صِی اهلل ظِٔف وشِؿ. ثؿ ؿٚل ابـ ـثر: وهذان أيًوٚ ؽريبٚن جدا

ح ذم ظّر، ظـ ـًٛ إحبٚر، ٓ ظـ افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ. وبًد أن أورد ابـ ـثر حديٞ ظبد افرزاق افهحٔ

افتٍسر، ؿٚل: ؾٓذا أصح وأثبٝ إػ ظبد اهلل بـ ظّر مـ اإلشْٚديـ ادتَدمغ، وشٚمل أثبٝ ذم أبٔف مـ مقٓه ٕٚؾع، ؾدار 

 احلديٞ ورجع إػ َٕؾ ـًٛ إحبٚر ظـ ـتٛ بْل إهائٔؾ.

بْل إهائٔؾ ـام ثؿ ؿٚل: هذا مـ أخبٚر ( 38-1/37ش )افبدايٜ وافْٓٚيٜ»وذـر ابـ ـثر ٕحًقا مـ ذفؽ ذم تٚرخيف 

ل ظِٔٓٚ. قَّ ًَ  تَدم مـ روايٜ ابـ ظّر ظـ ـًٛ إحبٚر، ويُقن مـ خراؾٚهتؿ افتل ٓ ُي

وؿٚل افبزار: رواه بًوٓؿ ظـ ٕٚؾع، ظـ ابـ ظّر، مقؿقًؾٚ، وإٕام أتك رؾع هذا ظْدي مـ زهر؛ ٕٕف مل يُـ 

 ․بٚحلٚؾظ

  ظـ ـًٛ، ؿٚل...، وهذا أصبف. وؿٚل افبَٔٓل: رواه مقشی بـ ظَبٜ، ظـ ٕٚؾع، ظـ ابـ ظّر،

مـ ضريؼ حئی بـ شِّٜ بـ ـٓؾ، ظـ أبٔف،  (4/67-68ش )ادستدرك»وأخرجف بسٔٚق آخر مقؿقًؾٚ احلٚـُؿ ذم 

ظـ شًٔد بـ جبر، ظـ ابـ ظّر، وؿٚل: هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد، ومل خيرجٚه، وتْرُك حديٞ حئك بـ شِّٜ ظـ 

ًَُؾ، ؾٕ٘ف ٓ خالف إٔف مـ أهؾ افهًْٜ، ؾال يُْر ٕبٔف أن خيهف بٖحٚديٞ يتٍرد هبٚ أبٔف مـ ادُْحٚٓت افتل يردهٚ اف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   64   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ذم ؿقفف تًٚػ: «مٚ» و شٚحريـ، ـٚن هٚروت ومٚروت مـ ادالئُٜ ومل يُقٕٚ اجلواب:

ِْٕزل. ومـ محِٓٚ  أي: مقصقفٜ. (٥٠٢ابللرة/ ) َّمي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ افذي ُأ

 وـٚن هٚروت ومٚروت شٚحريـ، ٓ مُِغ.  مل يْزل رء. مًْٚه: ؿٚفقا:، افْٚؾٜٔ «مٚ» ظذ

                                                                                                                           
 ظْف. ؾتًَبَّف افذهبل بتؤًػ حئی بـ شِّٜ هذا بَقفف: ؿٚل افْسٚئل: مسوك، وؿٚل أبق حٚتؿ: مُْر احلديٞ.

ٍف أيًوٚ حئی بـ مًغ، وؿٚل: فٔس بقء، وؿٚل افبخٚري: ذم حديثف مْٚـ ًَّ ًّػ ؿِْٚ: وو ر، وؿٚل افسمذي: يو

ا، يروي ظـ أبٔف أصَٔٚء ٓ تنبف حديٞ افثَٚت، ـٖٕف فٔس مـ حديٞ  ذم احلديٞ، وؿٚل ابـ حبٚن: مُْر احلديٞ جدا

أبٔف، ؾِام أـثر ظـ أبٔف ممٚ خٚفػ إثبٚت، بىؾ آحتجٚج بف ؾٔام واؾؼ افثَٚت. وؿٚل ابـ ّٕر: فٔس ممـ يُتٛ 

ا. وؿٚل أبق داود: فٔس بقء.حديثف، وـٚن حيدث ظـ أبٔف  ٚ جدا ًٍ  أحٚديٞ فٔس هلٚ أصقل. وؿٚل ابـ شًد: ـٚن ؤً

وؿٚل: أورده ابـ اجلقزي مـ ضريؼ افٍرج ( 39-38)صش افَقل ادسدد»وؿد أورد احلٚؾظ حديٞ أمحد هذا ذم 

ٍف حئی، وؿٚل ًّ ابـ حبٚن: يَِٛ   بـ ؾوٚفٜ، ظـ مًٚويٜ بـ صٚفح، ظـ ٕٚؾع، وؿٚل: ٓ يهح، وافٍرج بـ ؾوٚفٜ و

ظـ روايٜ أمحد، ؾَٚل: وبغ  -ومل يهْع صٔئٚ -إشٕٚٔد، ويِزق ادتقن افقاهٜٔ بٕٚشٕٚٔد افهحٔحٜ، ثؿ داؾع احلٚؾظ 

شٔٚق مًٚويٜ بـ صٚفح وشٔٚق زهر تٍٚوت، وؿد أخرجف مـ ضريؼ زهر بـ حمّد أيًوٚ أبق حٚتؿ بـ حبٚن ذم 

ء مٍرد يُٚد افقاؿػ ظِٔف أن يَىع بقؿقع هذه افَهٜ فُثرة افىرق افقاردة ، وفف ضرق ـثرة مجًُتٓٚ ذم جزشصحٔحف»

 ؾٔٓٚ، وؿقة خمٚرج أـثرهٚ. واهلل أظِؿ.

ل ظِٔٓٚ، وافٍرج بـ ؾوٚفٜ  قَّ ًَ ؿِْٚ: ؿد تَدم أن ابـ ـثر ؿد أصٚر إػ روايٜ مًٚويٜ بـ صٚفح هذه، وإٔف ٓ ُي

 افراوي ظـ مًٚويٜ بـ صٚفح: ؤًػ.

 ق افقاردة ذم هذه افروايٜ، ؾ٘هنٚ ـِٓٚ ؤًٍٜ، ؾال تَقی بّجّقظٓٚ ذم مثؾ هذا ادىِٛ.ومٓام ـثرت افىر

أمٚ هذا افذي جزم بف احلٚؾظ بهحٜ وؿقع هذه افَهٜ ش: ادسْد»ؿٚل افنٔخ أمحد صٚـر رمحف اهلل ذم تًَِٔف ظِی 

ٚفٍتٓٚ افقاوحٜ فًَِؾ، ٓ مـ جٜٓ فُثرة ضرؿٓٚ وؿقة خمٚرج أـثرهٚ، ؾال، ؾ٘هنٚ ـِٓٚ ضرق مًِقفٜ أو واهٜٔ، إػ خم

ظهّٜ ادالئُٜ افَىًٜٔ ؾَط، بؾ مـ ٕٚحٜٔ أن افُقـٛ افذي تراه صًٌرا ذم ظغ افْٚطر ؿد يُقن حجّف أوًٚف 

 حجؿ افُرة إرؤٜ بٚٔٓف ادٗفٍٜ مـ إوًٚف، ؾٖٕك يُقن جسؿ ادرأة افهٌر إػ هذه إجرام افٍُِٜٔ اهلٚئِٜ.

ا اخلز ظْد مـ خّرجف أن ادرأة افتل تسّی افزهرة ؿد مسخٝ ٕجاًم، ؿٚل ابـ حبٚن بًد أن أورد ؿِْٚ: مل يرد ذم هذ

احلديٞ: افزهرة هذه امرأة ـٕٚٝ ذم ذفؽ افزمٚن، ٓ أهنٚ افزهرة افتل هل ذم افسامء افتل هل مـ اخلَُّْس. إتٓی 

 .1/318-321تًَِٔٚت افنٔخ صًٔٛ إرٕٚؤوط ظِی مسْد اإلمٚم أمحد 

افٍهؾ »( ، وابـ حزم ذم 2/399) «افنٍٚ»ِٝ: وؿد إُٔر ـثر مـ افًِامء هذه افَهٜ، مْٓؿ: افَٚيض ظٔٚض ذم ؿ

(، 1/24) «زاد ادسر»(، وابـ اجلقزي ذم 1/97) «تٍسره»(، وافبٔوٚوي ذم 27-4/25) «ذم ادِؾ وإهقاء وافْحؾ

(، وأبق حٔٚن 1/66) «تٍسره»(، واخلٚزن ذم 2/5) «تٍسره»(، وافَرضبل ذم 3/237) «مٍٚتٔح افٌٔٛ»وافرازي ذم 

-2/35) «روح ادًٚين»(، وأفقد ذم 532-1/528) «تٍسره»(، وابـ ـثر ذم 1/498) «افبحر ادحٔط»ذم 

352). 

مسْد أمحد  راجع: بّزيد مـ افتٍهٔؾ، «مسْد اإلمٚم أمحد»حتدث افنٔخ أمحد حمّد صٚـر ذم تًَِٔف ظذ  

5/413-418.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   641   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (2/52)تٍسر افَرضبل  .)بُن افالم( ظِی اَدُِِغ ٚ بٖٕف ؿرئ صذوذا:واشتنُؾ أيًو 

ـام أن ادِؽ  :أي فُقهنام واجبل افىٚظٜ.)بُن افالم(  اَدُِِغبٖٕف ورد  :اجلقاب ظْف 

ًٜ  ـذفؽ ـٕٚقا يىٚع، ًٜ  مثؾ ادِقك مُٕٚ  . وظيّ

اتَقا افدٕٔٚ ؾقا افذي ٍٕز بٔده إهنٚ ٕشحر مـ هٚروت » ورد ذم احلديٞ:

ش.ومٚروت
(1)

 

( 7/44) «فسٚن ادٔزان» حجر ذم ؿٚل احلٚؾظ ابـ واجلقاب ظْف بٖن احلديٞ ؤًػ.

. شِّْٚ ـٚن افتنبٔف بٚفسحر ذم افتٖثر وفق ٓ أظِّف. :-أحد افرواة- ذم أيب افدرداء افرهٚدي

  وٓيِزم مْف ـقٕف شٚحرا.ش إن مـ افُالم فسحًرا» ـام ورد:

وتْتٓل أشٕٚٔده إػ ـًٛ  مًيؿ مٚ جٚء ذم هٚروت ومٚروت مـ اإلهائِٔٔٚت.

 .إحبٚر

وٕص افنٓٚب افًراؿل ظِی أن مـ اظتَد ذم هٚروت » فًالمٜ أفقد:ؿٚل ا

بٚن ظذ خىٔئتٓام ؾٓق  (1/34)روح ادًٚين ش.ـٚؾر بٚهلل تًٚػ افًئؿ ومٚروت أهنام مُِٚن يًذَّ

وؿد دمرُّ ـثرُة افًِؿ ظذ صٚحبف  وحٚول احلٚؾظ ابـ حجر تهحٔح هذه افَهٜ،

وؾتح . 342-317افًجٚب ذم بٔٚن إشبٚب، ص )راجع: مقوقع. ادهٚئٛ وافقيالت. وؿٚل ابـ اجلقزي:

 (297-1/295. وادقوقظٚت ٓبـ اجلقزي 1/225افبٚري 

ا ردا  «افَقل ادسدد ذم افذب ظـ مسْد أمحد» وصْػ احلٚؾظ ابـ حجر رشٚفٜ شامهٚ
وحٚول احلٚؾظ  ظذ ابـ اجلقزي ذم حُّف ظذ بًض أحٚديٞ مسْد اإلمٚم أمحد بٚفقوع.

وهذه إشٕٚٔد ـِٓٚ تْتٓل إػ ـًٛ  ا إػ تقؾر أشٕٚٔده.تهحٔح افَهٜ ٕيرً  حجرابـ 

 وؾٔف ؾرج بـ ؾوٚفٜ ومقشك بـ جبر، ٚ.ورويٝ هذه افَهٜ ظـ ابـ ظّر مرؾقظً  إحبٚر.

 ومهٚ ؤًٍٚن.

 ؿٚل تًٚػ: وبام إٔف ثبٝ بْص افَرآن افُريؿ أن ادالئُٜ ٓيًهقن اهلل تًٚػ مٚ أمرهؿ،

                                                 
، ظـ ظبد اهلل بـ بن ادٚزين مرؾقًظٚ. وابـ أيب افدٕٔٚ ذم 14، رؿؿ:«ٕقادر إصقل»خرجف احلُٔؿ افسمذي ذم أ  (1)

هٚوي  122، رؿؿ:«صًٛ اإليامن»وافبَٔٓل ذم . 77، رؿؿ:«افزهد»، وذم 132، رؿؿ:«ذم افدٕٔٚ» ظـ أيب افدرداء افرُّ

 ذا؟ هذا مُْر احلديٞ ٓ أصؾ فف. ٓ يدری مـ هق: »4/522 «لمٔزان آظتدا» مٜ افذهبل ذموؿٚل افًالمرشاًل. 

(.7/77) «فسٚن ادٔزان»وـذا ذم 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   642   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ص هذه افروايٜ ظذ أن هٚروت ْوت( ٩اتلدريه/ ) َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

وربىقا افزهرة  ومٚروت مسجقٕٚن ذم بئر بٚبؾ، ومًذبٚن ؾٔٓٚ؛ ٕهنؿ ـٕٚقا يسحرون افْٚس.

اإلمٚم  وردَّ  بُقـٛ افزهرة، ظذ أن تًِٔؿ ادبتذ بٚفًذاب بًٔد مـ افًَؾ، ويُٚد يستحٔؾ.

  افرازي هذه افَهٜ ظَال.

وؾهؾ افنٔخ أمحد صٚـر  (.418-5/413) «مسْد أمحد»فَهٜ ذم جٚءت هذه ا

ًً افُالم ظذ هذا ادقوقع تٍهٔاًل   ٚ.  رائ

وإٕام إٔزهلام اهلل  ومل يهدر مْٓام افذٕٛ، حٚصؾ افُالم أن هٚروت ومٚروت مُِٚن،

 ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱـام سح بف افَرآن افُريؿ: ومتٔز ادًجزة مـ افسحر. تًٚػ فالختبٚر،
 (٥٠٢ابللرة/ ) َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 حغ يّْع اهلل تًٚػ ظـ ظّؾ شٔئ أرصد إػ بديؾ فف، ؿٚل ادحََقن مـ أهؾ افًِؿ:

أرشؾ اهلل تًٚػ مُِغ ٓ إٔبٔٚء؛ ٕن افْبل هدى حمض فِْٚس.  ؾِام إتؼ افسحر بغ افْٚس،

 افًقذات وأن اهلل تًٚػ أرصد إػ ويْٓقهنؿ ظْف، وـٚن ادُِٚن يًِامن افْٚس أن هذا شحر،

 (. 12؛ مًٚرف افَرآن، افبَرة/12افبَرة/ )بٔٚن افَرآن، وافرؿك وافٍْخ وٕحقهٚ.

بٚدبْل فِّجٓقل، و اإلٕزال يىِؼ  َّ جي يه ىه مه ٱُّٱذم ؿقفف تًٚػ: «ىه » جٚء

ْحَر( ذم اخلر. ِزَل(مًىقف.أُ  ۤوؿقفف:)َمٚ مًىقف ظِٔف، و)افس  وبغ ادًىقف وادًىقف  ْٕ

ل ـٚن مـ ؿبٔؾ افًقذات ٕزِ ومٚ أُ  ل(.ٕزِ ٚ أن افسحر ؽر )مٚ أُ مْف أيًو  ؾًِؿ ظِٔف تٌٚير.

 وفُـ ـٚن افْٚس خيتٚرون افسحر ويسـقن مٚ أبٔح هلؿ مـ افًقذات وافرؿك.  وافرؿك.

 مه جه ين  ىن من خن ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ٚ،وؿد يىِؼ اإلٕزال ذم افًَقبٜ أيًو 
 (٢١اْلديد/ ) َّ ىه

ؾِام  امن ظِٔف افسالم بّخٚفىٜ افنٔٚضغ اإلٕس.إتؼ افسحر ذم افبؼ ظذ ظٓد شِٔ

  يم ىم﴿ اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ، ؾَٚل: ٕسٛ بًض افْٚس افسحر إػ شِٔامن ظِٔف افسالم ردَّ 
 (٥٠٢ابللرة/ )﴾ جه  ين ىن من خن حن جن

:ًيات اخلاصة بؼصة هاروت وماروتتػسر وتوضقح بنجياز ل
 من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   643   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ
 اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت
 (٥٠٢ابللرة/ ) َّ زي ري ٰى ىنين  نن من زن رن

ت هذه أيٜ ظذ وجقه:    ؾن 

دٚ ـثرت خىٚيٚ بْل آدم ذم ؿديؿ  نٓر افقارد ذم ظدد مـ ـتٛ افتٍسر:( افتٍسر اف1)

ؾَٚل اهلل  ظل ادخِقق ادُرم. ؿٚفٝ ادالئُٜ: إػ افسامء صحػ أظامهلؿ،افزمٚن، ووصؾ 

ؾَٚفقا: ـال. ؾَٚل اهلل تًٚػ هلؿ: اختٚروا  ُؿ فًٍِتؿ مٚ ؾًِقا.ؾٔفق إٔزفٝ افنٓقة  تًٚػ:

 ؾْزٓ ظذ آرض حٚـّغ أو ؿٚؤغ. ؾٚختٚروا هٚروت ومٚروت. مُِغ مُْؿ،

 ؾٖبٝ. ؾراودهٚ ـؾ واحد مْٓام ظـ ٍٕسٓٚ. افزهرة، ؾخٚصّٝ إفٔٓام امرأة مجِٜٔ اشّٓٚ

ؾراوداهٚ  ثؿ جٚءت بقفد، ؾٖبقا افؼك. ؾذهبٝ، أذـٚ بٚهلل ثؿ اؾًال يب مٚ صئتام. وؿٚفٝ:

ثؿ جٚءت وبٔدهٚ زجٚجٜ مـ ، ؿٚفٝ: ٓ حتك تَتال هذا افقفد. ؿٚٓ: ٓ. ؾذهبٝ ظـ ٍٕسٓٚ.

 ؾؼبٚ اخلّر ثؿ اؾًال يب مٚ صئتؿ، ّر،اخل ااذبٚ هذ ؾَٚفٝ: ؾراوداهٚ ظـ ٍٕسٓٚ. مخر،

  شُرمتٚ وؾًِتام مٚ أبٔتامه. ؿٚفٝ: ؾِام أؾٚؿٚ مـ افسُر، وؿتال افقفد.، وزٕٔٚ هبٚ وشُرا،

ؾهًدت  وظِامهٚ اشؿ اهلل إظيؿ، ٚ،شجدا فِهْؿ أيًو  وتٍٔد بًض افروايٚت أهنام

إظيؿ دٚ اؿسؾٚ مـ  ومل يستىع ادُِٚن افهًقد بٚشؿ اهلل ومسخٝ زهرًة. إػ افسامء،

 وظذبٚ ذم بئر بٚبؾ. ؾٚختٚرا ظذاب افدٕٔٚ. افذٕٛ. ؾخرا بغ ظذاب افدٕٔٚ وظذاب أخرة،

  ويتًِؿ ظْدمهٚ افسحرة افسحر.

هذه افَهٜ مـ  وؿٚل ادحََقن مـ ادٍنيـ: افَهٜ ضقيِٜ، وشَٔٝ بٖشٚفٔٛ خمتٍِٜ.

، واإلمٚم افرازي ذم «تٍسره» ذم رد هذه افَهٜ ـؾ مـ احلٚؾظ ابـ ـثر اإلهائِٔٔٚت.

 ،«ؾتح افَدير» وافنقـٚين ذم ،«جٚمع أحُٚم افَرآن»، وافَرضبل ذم «افتٍسر افُبر»
بٚإلوٚؾٜ إػ صٚحٛ تٍسر اخلٚزن، وصٚحٛ افبحر  ،«روح ادًٚين»وافًالمٜ أفقد ذم 

ٚ يع مـ وا هذه افَهٜ، وأوردوا ظِٔف موصٚحٛ جقاهر افَرآن؛ ؾُِٓؿ ردُّ  ادحٔط،

  آظساوٚت:

 ذ بٚفًذاب بًٔد؛ بؾ أبًد.تًِٔؿ ادبت -1



َ قيدةَ الع َ شرحَ   644   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ومل يتحقل زهرة بًد فَٚئٓام ادرأة. ـقـٛ افزهرة مـ بدايٜ اخلِؼ، -2
وهق بًٔد. امرأة ؾٚحنٜ صًدت إػ افسامء بزـٜ اشؿ اهلل إظيؿ. -3
 ؾَٚفٝ ادالئُٜ: ـال. ُؿ افنٓقة فًٍِتؿ مثؾ مٚ ؾًِقا.ؾٔؿٚل اهلل تًٚػ هلؿ: فق إٔزفٝ  -4

يتهقر ذفؽ مْٓؿ. وٓ وهذا تُذيٛ مْٓؿ اهلل تًٚػ.
ٓصٓقة ذم ادالئُٜ. -5
 مل تثبٝ هذه افَهٜ بحديٞ مرؾقع متهؾ صحٔح. -6

، وتبع فف افنٔخ حمّد «افتٍسر افًزيزي» وحٚول افنٔخ ظبد افًزيز رمحف اهلل ذم

 ؾُِرجع إفٔٓام.  هذه اإليرادات، اجلقاب ظـ ،«مًٚرف افَرآن» إدريس افُٕٚدهِقي ذم

اخلٚص، افذي  افسحرُ ﴾  جي يه ىه مه﴿بَقفف:  ادراد افثٚين ذم تٍسر أيٜ:( 2)

ف هٚروت ومٚروت فًِّٔقا افْٚس احلذر مْف. َّ  ِ  بؾ ظِّقا بف . ؾًىُػ  ومل حيذر افْٚس؛ ُظ

 .﴾يل ىل مل﴿مـ ظىػ افسحر اخلٚص ظذ افسحر افًٚم. أو ظىػ ظذ ﴾ِْٕزَل أُ  َۤمٚ﴿
وـٚن ٕزوهلؿ  وه.وـٕٚٚ يَقٓن هلؿ: احذر ويًِامن افسحر. وٕزل ادُِٚن ظذ صقرة افبؼ.

 ًٜ ٕقع مـ افسحر خٚص. وٕيره أن يؼح افنٔخ  ﴾ جي يه ىه مه﴿ؾَقفف: .بالء وؾتْ

 فتالمٔذه خمتِػ إٔقاع افربٚ وافَامر و صقرمهٚ، ؾٖؿبؾ ظِٔٓٚ افتالمٔذ وظِّقا هبٚ فسٍٓٓؿ.

 حي جي يه ىه مه ﴿قر صٚه افُنّري: ادراد بَقفف:ؿٚل افًالمٜ إٔ (3)
إٔزل اهلل تًٚػ  ﴾ ؿراءة افًقذات وافٍْخ هبٚ؛ ٕن ادًىقف ؽر ادًىقف ظِٔف.مي خي

ٕن إٕبٔٚء ينتٌِقن ذم  وئِؼ بذفؽ ادالئُٜ؛ افًقذة وؿراءهتٚ فتخِٔص افْٚس مـ افسحر.

يِتٍتقن إػ مٚ  وٓ دمقٕف،ؾُٚن افْٚس يتًِّقن مٚ يرضهؿ ويستخ ر،ٕؼ افتؼيًٚت أـث

 ؾّثال افًقذات افتل تستخدم فِحٛ احلرام اشتخدمقهٚ فِتٍريؼ بغ ادرء وزوجف. يًٍْٓؿ.

تستخدمقا هذه  ٕحـ اختبٚر وبالء، ؾال ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ومًْك ؿقفف:

ٔا افًقذات بسقء، ؾتٍُروا ـٍرً   ُٕران اجلّٔؾ، أو تُْروه.  :أي ،ٚا ظِّ

ؾِجٖوا إػ افسحر  وـٚن مقافٔٓؿ يوىٓدوهنؿ، إهائٔؾ، وـٚن ذفؽ ظذ ظٓد رق بْل

إٓ إٔف  ،ؾَٔؾ هلؿ: جيٛ احلذر مـ افسحر وافًقذات افوٚرة وافًقذات تقؿٔٚ مـ طِّٓؿ.

وـٚن هٗٓء  يسّح بٚشتخدام افًقذات فِحٍٚظ ظذ افٍْس و خلِؼ حٛ ادقايل وإشٔٚد.

شتخدامٓٚ. ؾّثال ـٚن افسٔد وزوجتف حيؾ ا إصَٔٚء يستخدمقن افسحر أو افًقذات افتل ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   645   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افتل متٔؾ هبٚ ؿِقهبام إفٔٓؿ، ومل يٗذن هلؿ بٚفًقذات  ؾٖذن هلؿ بٚفًقذات جيتًّٚن ظذ طِّٓؿ،

شقاء اشتخدمقا فف افسحر أو ادبٚح مـ إوراد وافًقذات؛  بغ ادرء وزوجف، افتل تٍرق

  (.25فًِالمٜ إٔقر صٚه افُنّري ، ص  ،رآن)مستٍٚد مـ منُالت افَوفُـ افٔٓقد ـٕٚقا يًٍِقن مثؾ ذفؽ.

هٚروت »ا مـ حتَٔؼ افًالمٜ افُنّري: ؿٚل افنٔخ حٍظ افرمحـ افسٔقهٚروي أخذً 

َِّ ، ومٚروت مُِٚن ٕزٓ مـ افسامء ام بْل إهائٔؾ ظِؿ أهار أشامء اهلل تًٚػ وصٍٚتف، ظ

تٖثرات افسحر افْجسٜ،  ادٖخقذ مـ افتقراة، وـٚن هذا افًِؿ يّتٚز ظـ افسحر، وبًٔدا ظـ

وـٚن ادُِٚن حغ  ؾُٚن مـ ادٔسقر ظذ اإلهائٔع متٔٔز افسحر مـ ظِؿ إهار افًِقي.

 مٚدام ؿد إُنٍٝ احلََٜٔ فُؿ، يًِامن بْل إهائٔؾ هذا افًَِؿ يْهحٚن هلؿ ويَقٓن:

إػ افسحر ؾ٘ن أظروتؿ ظـ ـتٚب اهلل ورجًتؿ  وصٚهدتؿ مٚ بغ احلؼ وافبٚضؾ بٖم أظُْٔؿ،

صؽ؛ ٕن حجٜ اهلل تًٚػ ؿد متٝ ظُِٔؿ. ومل يًد فُؿ مـ  ا مـ ؽرـْتؿ ـٍٚرً  بًد ذفؽ،

وحترصقن  تتبًقن افنٔىٚن، -بًد تًِّْٔٚ إيٚـؿ– ؾُٖن وجقدٕٚ ؾتْٜ وابتالء فُؿ: هؾ ظذر.

ظذ افسحر أو تتبًقن مٚ هق أظيؿ وأحؼ وهق ظِؿ ـتٚب اهلل ؟وفُـ مل يٍٚرق مٚ جبؾ ظِٔف 

ؾٚشتخدمقا هذا افًِؿ افًِقي افىٚهر فتحَٔؼ افنٓقات  ٚ،إهائٔؾ مـ افزيغ ؾٔف أيًو  بْق

-2/162فِنٔخ حمّد حٍظ افرمحـ افسٔقهٚروي  ،)ؿهص افَرآن ومْٓٚ افتٍريؼ بغ ادرء وزوجف. ادحرمٜ.

163.)  

يًؿ افسحر وافًقذات وافٍْخ  ﴾ جي يه ىه مه﴿ؿقفف: يَقل افًبد افًٚجز:( 4)

وـٕٚقا  وٕزل ظذ ادُِغ افسحر وافبديؾ ادبٚح فف، ػ افًٚم ظذ اخلٚص.وهق مـ ظى هبٚ.

وفُْٓؿ بدأوا يتًِّقن  ويٖمران بٚشتخدام بديِف. يْٓقن ظـ افسحر بًد بٕٔٚف وذحف،

أو تٌٚوقا ظْف أو أشٚءوا  ومل يتًِّقا مٚ أبٔح هلؿ مـ افًقذة ادبٚحٜ، افسحر ويستخدمقٕف،

  اشتخدامف.

ومٚ ـٍر ظذ افْٚؾٜٔ، ـٚن ادًْك  ﴾جي يه ىه مه﴿ذم ؿقفف: «مٚ» وإن محِْٚ

شِٔامن، وفُـ افنٔٚضغ أي: هٚروت ومٚروت ـٍروا، ومل يْزل افسحر ظِی ادُِغ. 

ٍك أن هذا افتَديؿ وافتٖخر واظتبٚر هٚروت ومٚروت بديال ظـ افنٔٚضغ ظذ خالف وٓخي

وصٚحٛ جقاهر افَرآن محؾ  «تٍسره»وابـ ـثر ذم  ،«تٍسره»جًؾ افىزي ذم  افيٚهر.

  ٚ.ظذ افْٚؾٜٔ مرجقًح  «مٚ»
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 قة ادالئؽة واألكبقاءبحث أفضؾ

 موقف أهل السـة واجلامعة: 

خقاص افبؼ أؾوؾ مـ خقاص ادالئُٜ، وظٚمٜ افبؼ  ؿٚل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ:

 ٔؾ افبؼ ظذ ادالئُٜ(، مىِٛ ذم تٍو1/527)راجع فِّزيد: رد ادحتٚر: )افهٚحلغ( أؾوؾ مـ ظٚمٜ ادالئُٜ. 

 وابن حزم، والرازي )يف قول( وبعض السؾػقني:  موقف ادعتزلة،

وؿٚفقا:  خٚفٍٝ ادًتزفٜ وابـ حزم، واإلمٚم افرازي )ذم ؿقل( وبًض افسٍِٔغ  ذفؽ.

ادالئُٜ أؾوؾ مـ إٕبٔٚء.
(1)

 

                                                 
اظِؿ أن هْٓٚ ثالث صقر: إوػ: افتٍؤؾ بغ إٕبٔٚء وادالئُٜ، ش: احلبٚئؽ ذم أخبٚر ادالئؽ»( ؿٚل افسٔقضل ذم 1)

 وذم هذه ثالثٜ أؿقال: 

 أهؾ افسْٜ، واختٚره اإلمٚم ؾخر افديـ ذم إربًغ وذم ادحهؾ.أحدهٚ: أن إٕبٔٚء أؾوؾ. وظِٔف مجٓقر 

وافثٚين: أن ادالئُٜ أؾوؾ. وظِٔف ادًتزفٜ، واختٚره مـ أئّٜ افسْٜ إشتٚذ أبق إشحٚق اإلشٍرائْل، وافَٚيض أبق 

 بُر افبٚؿالين، واحلٚـؿ، واحلِّٔل، واإلمٚم ؾخر افديـ ذم ادًٚمل، وأبق صٚمٜ.

واختٚره إفُٔٚ اهلراد. وحمؾ اخلالف ذم ؽر ٕبْٔٚ صِی اهلل ظِٔف وشِؿ، أمٚ هق ؾٖؾوؾ اخلِؼ  ․وافثٚفٞ: افقؿػ

بال خالف، وٓ يٍوؾ ظِٔف مِؽ مَرب وٓ ؽره. ـذا ذـره افنٔخ تٚج افديـ بـ افسبُل ذم مْع ادقإع، وافنٔخ 

ذح مجع اجلقامع، وؿٚل: إهنؿ اشتثْقه، وإّن هاج افديـ افبَِْٔل ذم مْٟٓ ادسِّغ، وافنٔخ بدر افديـ افزرـق ذم 

وإير: افٍهؾ ذم ادِؾ  ․23اإلمٚم ؾخرافديـ َٕؾ ذم تٍسره اإلمجٚع ظذ ذفؽ.)احلبٚئؽ ذم أخبٚر ادالئؽ، ص

5/15) 
وؿٚل ذم ٕيؿ افٍرائد: ذهٛ منٚيخ احلٍْٜٔ إػ أن رشؾ افبؼ ـّقشی ظِٔف افسالم أؾوؾ مـ رشؾ ادالئُٜ 

ف افسالم، ورشؾ ادالئُٜ أؾوؾ مـ ظٚمٜ افبؼ، وظٚمٜ افبؼ مـ إتَٔٚء أؾوؾ مـ ظٚمٜ ادالئُٜ ؽر ـجزائٔؾ ظِٔ

َِّٚين وجٚمع افبحٚر  خقاصٓٚ، ـام هق ادكح بف ذم افًّدة فإلمٚم افْسٍل وذحف افَديؿ وذح اجلقهرة فإلمٚم اف

افبؼ أؾوؾ مـ ادالئُٜ، وادالئُٜ أؾوؾ مـ  ذح تْقير إبهٚر، وذهٛ افنٔخ إصًري ومـ تٚبًف إػ أن رشؾ

َِّٚين، وذهٛ  ؽر إٕبٔٚء مـ افبؼ، ؾًقام ادالئُٜ أؾوؾ مـ ظقام افبؼ، ـام ذم ذح جقهرة افتقحٔد فإلمٚم اف

ٚ، وإفی هذا ذهٛ أهؾ  ًَ بًض منٚيخ إصٚظرة ـٚحلِّٔی وافَٚيض أيب بُر افبٚؿالين إػ تٍؤؾ ادالئُٜ مىِ

  ـام ذم ادقاؿػ وذحف افؼيٍل...آظتزال 

وذم  ادحٔط: ادختٚر ظْدٕٚ أن خقاص بْل آدم وهؿ إٕبٔٚء وادرشِقن أؾوؾ مـ مجِٜ ادالئُٜ، وظقام بْل آدم 

مـ إتَٔٚء أؾوؾ مـ ظقام ادالئُٜ، وخقاص ادالئُٜ أؾوؾ مـ ظقام بْی آدم، وّٕص ؿٚؤخٚن ظِی أن هذا هق 

وٜ افًِامء ٕيب احلسـ افبخٚري أن إمٜ اجتًّٝ ظذ أن أؾوؾ اخلالئؼ بًد إٕبٔٚء ادذهٛ ادريض. وذم رو
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 أدلة اجلؿفور: 

وادسجقد أؾوؾ مـ  الم،شجدت ادالئُٜ ٔدم ظِٔف افس ( افبؼ مسجقد ادالئُٜ.1)

 افسٚجد. 

يستِزم ذفؽ أؾؤِٜ آدم  وٓ» ، وؽره:«ذح افًَٔدة افىحٚويٜ»ؿٚل ابـ أيب افًز ذم 

 يستِزم أؾؤِٜ يقشػ ظِٔف افسالم. ـام أن شجقد يًَقب ٓبْف يقشػ ٓ ظِٔف افسالم،

يدل ظذ ؾوؾ افسجقد  يستِزم أؾؤِٜ ـًبٜ اهلل تًٚػ. وـام أن افسجقد إػ ـًبٜ اهلل ٓ

 ادسجقد فف، ٓ أؾؤِٜ ادسجقد فف مـ افسٚجد. 

وؿد يُقن افٌرض مْف اظتبٚر  ؿد جيٚب ظْف بٖن افسجقد ؿد يُقن فبٔٚن افٍوؾ.

 ؾَد ؾوِف اهلل تًٚػ ظِام وظّال. وـٚن افسجقد ٔدم فٍوِف. ادسجقد فف مَتدى وإمٚمٚ.

 ٕسٕٔٚف ـامل افًّؾ. ظذ وافْدم وافبُٚء ، ؾتًِٔؿ إصٔٚء وخقاصٓٚ ظِؿٌ 

ا إفٔف ؾُٚن آدم مسجقدً  ٚ وشجدوا هلل تًٚػ.اختذ ادالئُٜ آدم ظِٔف افسالم إمٚمً  وؿٔؾ:

 وؿبِٜ هلؿ. 

ٚ بَقإغ حُقمتف و اخلوقع وشجد يًَقب ظِٔف افسالم  فٔقشػ ظِٔف افسالم اظساؾً 

 َقب ظِٔف افسالم ٓؾّثال إذا ـٚن ادرور ذم حُقمٜ يقشػ مـ افّٔغ، ؾ٘ن يً هلٚ ذم حٔٚتف.

 ٕٕف وافد يقشػ ظِٔف افسالم؛ بؾ خيتٚر افسر مـ افّٔغ.  ؛يتحُؿ ؾٔف

 الؽعبة لقست معبودة لـا، وإكام هي جفة السجود والصالة: 

ومسجقدا  وإٕام هل جٜٓ افسجقد، ومـ افًجٛ افًجٚب اظتبٚر افًُبٜ مسجقدا،

ًٚػ. وجًؾ افًُبٜ آيٜ ظذ وحدة إفٔف، وفٔس مسجقدا فْٚ.ومسجقدٕٚ ومًبقدٕٚ هق اهلل ت

وحغ اهندمٝ افًُبٜ ظذ ظٓد ظبد اهلل بـ افزبر واحلجٚج  ودمذ اهلل تًٚػ ؾٔٓٚ. ادسِّغ.

. ثؿ إْٕٚ ٕحّد اهلل ومل تُـ افًُبٜ وإٕام ـٕٚٝ جٓتٓٚوـٚن ادسِّقن يهِقن  بـ يقشػ،

                                                                                                                           
جزائٔؾ ومُٔٚئٔؾ وإهاؾٔؾ وظزرائٔؾ ومحِٜ افًرش وافروحٕٚٔقن وروقان ومٚفؽ. وأمجًقا ظِی أن افهحٚبٜ 

هٗٓء أؾوؾ أم شٚئر  وافتٚبًغ وافنٓداء وافهٚحلغ أؾوؾ مـ شٚئر ادالئُٜ، واختٍِقا ذم أن شٚئر افْٚس بًد

وإير أيًوٚ: افًَقد  ․5)ٕيؿ افٍرائد، صش. ادالئُٜ؟ ؿٚل ٔأبقحٍْٜٔ رمحف اهلل: شٚئر افْٚس مـ ادسِّغ أؾوؾ

(1/13افدريٜ 
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 ،ذم افَقمٜ -دون افًُبٜ-ٔف وًٕيؿ اهلل وٕثْل ظِ تًٚػ وٕثْل ظِٔف ذم ـؾ رـًٜ مـ افهالة،

 ؾٓل بٔٝ اهلل تًٚػ ٓ اهلل ٍٕسف. وٕسّٔٓٚ ؿبِٜ ٓ مسجقدة وٓمًبقدة. وافسجقد. ،وافرـقع

وفٔسٝ افًُبٜ أمٚمف؛ بؾ جٜٓ افًُبٜ؛ بؾ  ثؿ إٕف فق صذ ظذ جبؾ صٚهؼ جٚزت صالتف،

ًبٜ ظّـ وظِٔف تسَط جٜٓ افُ ؾِٔسٝ مسجقدة. دمقز افهالة ؾقق افًُبٜ مع افُراهٜ.

ؾ٘ن جٜٓ افَبِٜ  أو مل يًرف افَبِٜ، أوخٚف افًدو. صذ افْٚؾِٜ ظذ افراحِٜ خٚرج افبِد،

وإٕام اظسض اهلْدوس بْٖٕٚ ًٕبد  وٕحـ ْٕقي ظبٚدة اهلل تًٚػ. تسَط ظْف ذم هذه افهقر.

وؿد ؿىع افنٔخ حمّد ؿٚشؿ افْٕٚقتقي دابر هذا  إصْٚم، وإٔتؿ تسجدون فًُِبٜ.

وخلهٓٚ افنٔخ حمّد إدريس افُٕٚدهِقي ذم  ،(مقجف افَبِٜ) «ؿبِف ٕام»  رشٚفتفآظساض ذم

 فف. «مًٚرف افَرآن»

   ؿٚل أحد صًراء إرديٜ:

 رفہتش ےننب ےس ای رب ریمی وتریق یتٹھگ ےہ

 
 ںیم  وجسمد المکئ وہں ےھجم ااسنن یہ رےنہ دںی

ٚ. دظْل إٕسٕٚٚ؛  ًُ َِ  سجقد ادالئُٜ(.ؾٖٕٚ م )يَْهْل يٚرِب أن أحتقل َم

 : «حٚيل»ؿٚل افنٚظر ادًروف بـ 
 رفےتش ےس رتہب ےہ ااسنن اننب 

 

 رگم اس ںیم ڑپیت ےہ تنحم زایدہ  ۞

 ا أـز(إٓ إٔف يتىِٛ جٓدً  ٚ خر مـ ادِؽ،)أن تُقن إٕسًٕٚ  

وجًِٓٚ جٜٓ افسجقد؛ ؾجًِٓٚ افَرآن افُريؿ  واحلٚصؾ أن اهلل تًٚػ دمذ ذم افًُبٜ،

 (٥٥١ابللرة/ ) َّيت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ٱُّٱؿبِٜ:

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس ُّٱ؛ أن ادسجقد هق اهلل افقاحد ٕٚؾِٜ افَقل:
 (١٣فصنج/ ) َّ مع جع مظ حط  مض خض

 وادخدوم أؾوؾ مـ اخلٚدم.  ( اإلٕسٚن خمدوم، وادالئُٜ خدم فف.2)

 مـ ؽره.  واخلٍِٜٔ خر ومل ُيستخِػ ادالئُٜ، ( اشُتْخَِِػ اإلٕسٚن،3)

 :هل يطؾق عذ البرش خؾقػة اهلل أم ال؟ 

هؾ يىِؼ ظذ اإلٕسٚن خٍِٜٔ اهلل أم ٓ؟ أصح إؿقال أن اإلٕسٚن فٔس  اختٍِقا:
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مُِػ بتٍْٔذ إحُٚم  افبؼ :أي خٍِٜٔ ذم افتُقئْٚت، وإن ـٚن خٍِٜٔ ذم افتؼئًٚت.

 اإلهلٜٔ ذم إرض. 

ؿقل إظرايب افذي خٚضٛ أبٚبُر بـ  «افسًٚدة مٍتٚح دار» شٚق احلٚؾظ ابـ افَٔؿ ذم

 : «خٍِٜٔ افرمحـ»
 أخٍِٜٔ افرمحـ إٕٚ مًؼ

 

 حٍْٚء ٕسجد بُرة وأصٔال ۞

 ظرب ٕری هلل ذم أمقافْٚ 

 

 

 زيالزٓ تْحؼ افزـٚة مْ ۞

 

 

 (1/151)مٍتٚح دار افسًٚدة  

  (5/255بـ ظسٚـر )تٚريخ دمنؼ ٓ ش.أوفئؽ خٍِٚء اهلل ذم أروف»  ريض اهلل ظْف:وؿٚل ظع

)تٍسر ش.فسٝ بخٍِٜٔ اهلل، وفُْل خٍِٜٔ رشقل اهلل»  اهلل ظْف:وؿٚل أبق بُر ريض

  جف اجلّع بْٔٓام.وؿد ذـرٕٚ و (35افَرضبل، ؾٚضر:

ُٜ ومل يًِؿ ادالئ (١٥ابللرة/ ) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ ذم اإلٕسٚن:(4)

 َّمك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱؿٚل تًٚػ: وأهؾ افًِؿ أؾوؾ، هذا افًِؿ،
 (٥الزمر/ )

 ٓ إؾؤِٜ.  وؿٚل آخرون: هذا دفٔؾ افٍوؾ،

أن أهؾ افًِؿ  َّمك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱٱوفُـ ئٍد ؿقفف تًٚػ:

 أؾوؾ مـ ؽرهؿ.

ََِّؿ اهللُ تًٚػ اخلرض ظِٔف افسالم بًض إمقر افتُقئْٜ، ومل يًِّٓٚ  وؿٚل آخرون: ظ

يقجٛ ؾوؾ اخلرض  ظِٔف افسالم فٔتًِؿ مْف، وهذا ٓمقشك ظِٔف افسالم. وشٚر إفٔف مقشك 

 ظذ مقشك ظِٔف افسالم. 

وإمقر افؼظٜٔ خر مـ  : إن مقشك ظِٔف افسالم ـٚن ظٚدٚ بٚفتؼئًٚت،َٕقل

 إمقر افتُقئْٜ. 

 لك خك  حك ُّٱ؛ وؿٚل آخرون: ظِؿ اهلدهد ؿقم شبٚ، ومل يًِّٓؿ شِٔامن ظِٔف افسالم
 يستِزم ؾوؾ اهلدهد ظذ شِٔامن ظِٔف افسالم. ذا ٓوه( ٢٢انلىل/ ) َّ حل جل مك

مرأة. وـٚن شِٔامن ظِٔف افسالم ظٚدٚ بآٓف إحـ َٕقل: صٚهد اهلدهد حُقمٜ 

 ؾٖيـ افثرى مـ افثريٚ.  وٕبٔٚ جِٔال. ،ادسٚئؾ وإحُٚم
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ينّؾ  :. وافًٚدغ(٥٠٣األًبياء/ ) َّ  يك ىك مك لك اك ٱُّٱؿٚل تًٚػ: (5)

 ٚ.  ادالئُٜ أيًو 

 جح ُّٱـام ذم ؿقفف تًٚػ: ٓيراد بٚفًٚدغ افًّقم ادىِؼ ذم ـؾ مُٚن. ؿٚل آخرون:و
 َّ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ( ٣٠اْلجر/ ) َّ جم هل مل خل حل ُّٱ( ٥امفركان/ ) َّ  جخ مح

ذم هذه أيٚت مٚ ؾٚدراد بٚفًٚدغ  .(١٢ادلخان/ ) َّ حت  جت هب مب خب حب ُّٱ( ٥٩١الشعراء/ )

 يْٚشٛ ادَٚم مـ ادًْك. 

 ٔف افًّقم.ؾٚدراد ؾ (٥٠٣األًبياء/ ) َّ يك ىك مك لك اك ٱُّٱ:ٚػأمٚ ؿقفف تً

 (٢٢شتأ/ ) َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ويٗيده افْهقص إخرى،

ُٝ إػ افْٚس ـٚؾَّٜ»وؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ث
ًِ  (438)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.وُب

 مقـِٜ بحٍظ اإلٕسٚن.ومجٚظٜ مـ ادالئُٜ  واإلٕسٚن حمٍقظ. ادالئُٜ حٍيٜ، (6)

 وادحٍقظ أؾوؾ مـ احلٍيٜ.

 (١١آل عىران/ ) َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ( 7)

ِقا ظذ افًٚدغ، مٚ شقى اهلل تًٚػ.  :«افًٚدغ»و تٍٔد أيٜ افُريّٜ أن هٗٓء ُؾو 

ؿ ٕهن يدخؾ ؾٔف زمـ خٚتؿ إٕبٔٚء؛ وٓ ـٚن هٗٓء أؾوؾ زمٚهنؿ، :أي ويدخؾ ؾٔف ادالئُٜ.

 فٔسقا أؾوؾ مـ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. 

تٍٔد أيٜ ( ٣ابليٌث/ ) َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ( 8)

 افُريّٜ أن ادٗمْغ افهٚحلغ خر اخلِؼ. 

وهذا افقصػ  أؾٚدت أيٜ افُريّٜ أن ادٗمْغ افهٚحلغ خر اخلِؼ، وؿٚل آخرون:

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئٱُّ؛اإليامن وافًّؾ افهٚفح أـّؾ ذم ادالئُٜ :أي
ؾِؿ يُـ افبؼ خرا مـ  .(٢٠ – ٥٥األًبياء/ ) َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب

 ُٜ. ادالئ

ؾ، وأمٚ ادالئُٜ ؾٔنٚهدون ـثرا ممٚ ذم ادإل وفُـ إيامن افثَِغ بٚفٌٔٛ ـٚمؾ؛ بؾ أـّ

رؽؿ ظَبٚت ـٖداء يزرظٓٚ افٍْس –وظبٚدة ادسِّغ  ؾُٚن إيامن ادسِّغ أـّؾ، إظذ.

 وأمٚ ادالئُٜ ؾال حيقل دوهنؿ افٍْس وافنٔىٚن.  أـّؾ، -نوافنٔىٚ

 «افهحٚح»ـام ذم  ـام ؿٚل افٍراء. ؾًّْٚه افساب. وإن ؿِْٚ: افزيٜ مـ افزي،
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 ادٗمْقن افهٚحلقن خر مـ مجٔع مٚ خِؼ مـ افساب.  ؾٚدًْك: (.1/36فِجقهري )

وإشْٚده ش. مـ ادالئُٜادٗمـ أـرم ظذ اهلل » ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف:( 9)

ؤًػ.
(1)

 

(1 ):مٚ مـ ٕبل إٓ فف وزيران مـ أهؾ افسامء، ووزيران مـ » ظـ أيب شًٔد اخلدري

أهؾ إرض، ؾٖمٚ وزيراَي مـ أهؾ افسامء ؾجزيؾ ومُٔٚئٔؾ، وأمٚ وزيراي مـ أهؾ إرض 

ٚل افسمذي: هذا حديٞ حسـ ؽريٛ. وؿ. 368)شْـ افسمذي، بٚب مْٚؿٛ أيب بُر افهديؼ، رؿؿ: ش. ؾٖبق بُر وظّر

وادِؽ أؾوؾ مـ  ؽ،.ؾٚفقزير فِِّ وصّححف. وواؾَف افذهبل(. 346وأخرجف احلٚـؿ ذم ادستدرك، رؿؿ:

 افقزير.

أدلة ابن حزم واإلمام الرازي وادعتزلة والشقعة عذ أن ادالئؽة أفضل 

  من األكبقاء:

؛ بخالف افبؼا، هنٚرً و ون اهلل فٔاًل ( ادالئُٜ أؾوؾ مـ افبؼ؛ ٕن ادالئُٜ يًبد1)

وافًبٚدة افدائّٜ أؾوؾ مـ افًبٚدة ( ٢٠األًبياء/ ) َّ مت خت  حت جت هبٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:

أؾوؾ افًبٚدات أدومٓٚ.  ، ٕنادقؿتٜ
وفُـ إؾوؾ مٚ ازداد منَٜ وتًبٚ. ؾٚإلٕسٚن  فٔس أؾوؾ افًبٚدات أدومٓٚ؛ اجلواب:

 وفٔسٝ افًبٚدة مْحكة ذم افهقم وافهالة؛ ويَٚوم جقه، يَٚوم افنٔىٚن وافٍْس إمٚرة،

 ٚ ظبٚدة.وٕقم إٕبٔٚء أيًو  بؾ افتًِٔؿ واجلٓٚد وخدمٜ اخلِؼ، وـسٛ احلالل ـِٓٚ ظبٚدات.

ا مـ افْسٚء ٕجؾ افديـ؛ ٕن افديـ حيقي وـٚن إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسالم يتزوجقن ظددً 

  ؾُٚن افبؼ أؾوؾ دون ادالئُٜ. ـِٓٚ،افًبٚدات، وادًٚمالت، وإخالق، وافًَقبٚت 

                                                 
، بٍِظ: بًض 3947وأخرجف ابـ مٚجف رؿؿ:. 156وؾقائد متٚم، رؿؿ:. 15( صًٛ اإليامن فِبَٔٓل، رؿؿ:1)

 ا، وراويف ظـ أيب هريرة: أبق ادّٓزم مسوك.ادالئُٜ. وإشْٚده ؤًػ جدا 

وأخرج افبَٔٓل مـ ضريؼ ظبٔد اهلل بـ متٚم افسِّل، ظـ خٚفد احلذاء، ظـ بؼ بـ صٌٚف، ظـ أبٔف، ظـ ظبد اهلل 

ؿٚل: ؿٔؾ: يٚ رشقل اهلل! وٓ ادالئُٜ؟ ش. مٚ مـ رء أـرم ظِی اهلل مـ بْل آدم»بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓام مرؾقًظٚ: 

 ؿٚل افبَٔٓل: تٍرد بف ظبٔد اهلل بـ متٚم. ؿٚل افبخٚري: ظْده ظجٚئٛ.  ش. ادالئُٜ جمبقرون بّْزفٜ افنّس وافَّر: »ؿٚل

ورواه ؽره ظـ خٚفد احلذاء مقؿقًؾٚ ظذ ظبد اهلل بـ ظّرو، وهق افهحٔح. ثؿ شٚؿف مـ ضريؼ وهٛ بـ بَٜٔ، ظـ 

)صًٛ اإليامن، رؿؿ: ․ بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓام مقؿقًؾٚخٚفد احلذاء، ظـ بؼ بـ صٌٚف، ظـ أبٔف، ظـ ظبد اهلل

151-152) 
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 (الِاكعث) َّ  هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ا،ادالئُٜ أشبؼ وجقدً ( 2)

وإٓ ـٚن آدم ظِٔف افسالم أؾوؾ إٕبٔٚء، ومل  يدل إشبَٜٔ ظذ إؾؤِٜ، ٓ اجلواب:

 افبؼ. وإٓ ـٕٚٝ اجلـ أؾوؾ مـ وفٔس افسبؼ ذم افقجقد مًٔٚرا فألؾؤِٜ. يَؾ بف أحد.

 وإٓ ـٔػ يثبٝ ؾوؾ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ اخلالئؼ ـِٓٚ، وإٕام ادًٔٚر هق افتَقى.

  وإن ـٚن مَدمٚ ظِٔٓؿ روحٚ.، وؿد بًٞ بًد إٕبٔٚء ـِٓؿ

 يب ىب ُّٱ (١٠انلدل/) َّ  مج حج مث هت ُّٱ ؛ئُٜ خيٚؾقن وخينقن رهبؿ( ادال3)
 (٥١اْلجرات/ ) َّ يت ىت نت مت زت ُّٱوثبٝ  .(٢٢األًبياء/ ) َّ  زت رت

ذـرت أيٚت افُريّٜ اخلقف واخلنٜٔ، ٓ أهنؿ أخقف وأصٍؼ؛ إؾوؾ  اجلواب:

  مـ ـٚن أخقف وأصٍؼ.

 ادالئُٜ أظِؿ، وإظِؿ أؾوؾ. ( 4)

 لة عذ أن ادالئؽة أعؾم: أد

 (١انلجه/ ) َّمي خي حي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: جزيؾ مًِؿ افرشقل، )أفػ(

   واإلمٚم أؾوؾ مـ ادقتؿ. وراءه،ذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ )ب( ص

ًً )ج( ـٚن جزيؾ ظِ  ٚ.ٔف افسالم ظذ ظٍِؿ بجّع إٕبٔٚء؛ ٕٕف ٕزل بٚفقحل ظِٔٓؿ مجٔ

   وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓيًِؿ إٓ مٚ أوحل إفٔف.

 بة: األجو

 وـٚن مًِام بقصٍف واشىٜ فف، ـٚن جزيؾ ظِٔف افسالم ذم افقاؿع واشىٜ افتًِٔؿ،( 1)

ـذفؽ جزيؾ ظِٔف  شىٜ،افَِؿ وا( ٥امعنق/ ) َّ يي ىي ني ٱُّٱ مل يُـ مًِام ذم افقاؿع،ـام ذمو

 افسالم واشىٜ.

وـٚن جزيؾ مًِام ذم  وادًِؿ احلََٔل هق افذي يدخؾ ذم ادٚدة اشتْبٚضٚتف وحتََٔٚتف. 

وظِؿ  .ؾِؿ يًِؿ جزيؾ إٓ مٚ تؿ تًِّٔف إيٚه ـام يسجؾ اخلىبٜ ذم ادسجؾ افهقيت. افيٚهر.

 جن ُّٱوبام مل يٖت بف جزيؾ إفٔف. ؿٚل تًٚػ: ،افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بام جٚء بف إفٔف جزيؾ
(انلجه) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

ل. وأفٍٚظ احلديٞ وتًبراتف وإن ـٕٚٝ مـ يَقل إٓ ظـ أشٚس مـ افقح ؾُٚن ٓ
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وؿد رزؿف اهلل تًٚػ ظِؿ   تًٚػ،افْبل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ، إٓ أن ادًْك ـٚن مِٓام مـ اهلل

 آجتٓٚدات و آشتْبٚضٚت. 

وصؾ افًِؿ إػ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بقشٚئط أخرى ؽر جزيؾ ظِٔف  (2)

 ؾَد ذـرت ذوح افبخٚري شبًٜ أؿسٚم أو أـثر فِقحل.  افسالم،

 ي: أقسام الوح

افُالم مـ وراء احلجٚب. (1)
 زمـ إَىٚع افقحل. :أي ،افٍسة ٔف إهاؾٔؾ ظِٔف افسالم ذمـٚن يٖت (2)
ؾی افْقم. (3)
اإلفَٚء ذم افَِٛ.  :أي افروع، افٍْٞ ذم (4)
 جزيؾ ظذ صقرة دحٜٔ افُبل ريض اهلل ظْف.ـٚن يٖيت (5)
ًٕٚ يٖتْٔل مثؾ » ـام ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ِٜ اجلرس،صِه (6) وأحٔٚ

ش.صِهِٜ اجلرس
تف.أصؾ صقر تهقر ادِؽ ذم (7)
 .«ـٚن صقًتٚ» ـِٓٚ ـِّٜ:وجيّع هذه إؿسٚم  

 ـالم مـ وراء احلجٚب. :افُٚف

 إهاؾٔؾ ظِٔف افسالم. إفػ:

 ( افْقم.2) ( افٍْٞ ذم افروع.1افْقن: )

 (افهقرة إصِٜٔ )جلزيؾ ظِٔف افسالم(. 2) ( صِهِٜ اجلرس.1: )افهٚد

 : متثؾ مِؽ بهقرة رجؾ. افتٚء

ؾ ظذ ـثر مـ اخلِؼ، ٓ مجٔع ُٜ أن اإلٕس ؾُ تٍؤؾ ادالئذ ( ممٚ اشتدفقا ظ5) و 

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّاخلِؼ. ؿٚل تًٚػ:
 (٣٠اإلرساء/ ) َّ ىن نن من زن

 ،وافىٔقر ،وافنٔٚضغ، واحلٔقإٚت ،واجلـ ،ادراد بف اإلٕس :أؿسٚم ادخِقؿٚت

ؾ ظِٔف افبُؼ. وؽرهٚ،  ؾوِْٚهؿ ظِی مجٔع مـ خَِْٚ وفق صّؾ ادالئُٜ فَٚل: مٚ ُؾو 
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ؾًِؿ أن افتٍؤؾ ظذ ادخِقؿٚت افتل  ؾبَل خمِقق مستثْك. ،«مجٔع» ؾتٍؤالً. ؾِؿ يَ

 ًَ  و ادالئُٜ مستثْقن مْٓٚ. ٚ مسِؿ،ذـرت شٚب

ٕن فألـثرحُؿ  أـثر أؾراد ادسِّغ؛﴾ لك اك يق ىق ﴿ادراد بـ  :(1) اجلواب 

وؽر خٍٚف أن  مٜ ادسِّغ.ـٚن ادراد ظٚ، افُؾ. ؾ٘ذا ـٚن ادراد بٚفتُريؿ افتُريؿ ذم أخرة

ٕن ظٚمٜ ادسِّغ ٓيٍوِقن  ٓ ظذ اجلّٔع؛ ادسِّغ مـ بْل آدم يٍوِقن ظذ ـثريـ،

 ظذ خقاص ادالئُٜ؛ ٕن ظٚمٜ ادٗمْغ ٓ يٍوِقن ظذ ادالئُٜ ادَربغ مثؾ جزيؾ،

ذ ظٚمٜ ًٕؿ ظٚمٜ ادٗمْغ يٍوِقن ظ وظزرائٔؾ ظِٔٓؿ افسالم. وإهاؾٔؾ، ومُٔٚئٔؾ،

 . «ظذ مجٔع»ومل يَؾ:  «ظذ ـثر» وظِٔف ؿٚل: ادالئُٜ.
بٚفْير إػ شٔٚق أيٜ افُريّٜ وشبٚؿٓٚ يتبغ إٔف جٚء ذـر مٚ أويت افبؼ  :(2اجلواب )

َؾ ظٚمٜ افبؼ ظذ ـثر مـ اخلالئؼ، مـ افًْؿ، ؾّثال بٚفْير إػ افًِؿ وافًَؾ، ؾوؾ  وُؾو 

ٔقر، ٓ ظذ اجلـ وادالئُٜ؛ ؾ٘ن اجلـ ؾٔٓؿ افًَؾ، و ادالئُٜ ظذ احلٔقإٚت وافقحقش وافى

 ؾٔٓؿ افًِؿ،واإلٕسٚن جيّع بغ افًِؿ وافًَؾ. 

جٚء  .(٥٣٢امنصاء/ ) َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱ(6)

أٓ ترى أن ادالئُٜ ٓيستٍُْقن ظـ  ذـر ادالئُٜ ذم أيٜ افُريّٜ ظذ شبٔؾ افسؿل،

  أؾوؾ مـ ادسٔح ظِٔف افسالم. وهؿ افًبقديٜ هلل تًٚػ،

افذيـ ـٕٚقا يْزفقن ادالئُٜ مْزفٜ  ا ظذ افْهٚرى،ٝ هذه أيٜ ردا ٕزف :(1اجلواب)

ا إذا مل يستُْػ ظـ ؾُٔػ يُقن مًبقدً  أهلٜ؛ ٕن روح افَدس مـ إؿٕٚٔؿ افثالثٜ ظْدهؿ،

 وهذا رد ظذ افْهٚرى.  افًبقديٜ؟!

ظذ شبٔؾ افسؿل، ؾٓذا افسؿل ادراد بف افسؿل ذم صٍٜ إٕف جٚء  وإن ؿِْٚ: :(2اجلواب )

وحٔٞ ٓ اشتُْٚف هلؿ ظـ  وأهنؿ يسُْقن ذم افساموات دائام، بٖهنؿ مـ شُٚهنٚ. خٚصٜ.

وهذا افسؿل ذم  ؾُٔػ يستُْػ ادسٔح افذي يسُـ ذم افسامء بهٍٜ مقؿتٜ؟ ظبٚدة اهلل تًٚػ،

  يقجٛ افٍوؾ افُع. صٍٜ خٚصٜ. وٓ

 (١٠األًعام/ ) َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٱُّٱ( 7)

أؾٚدت أيٜ افُريّٜ أن ادِؽ أظذ مْزفٜ؛ ٕٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أِمَر بٖن يَقل هلؿ: فسٝ 

  مُِٚ.
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ٚ ترٍق ذم صٍٜ خٚصٜ بْٖٕل ذم حٚجٜ إػ افىًٚم وافؼاب. ٕزفٝ هذا أيًو  :اجلواب

يٜ افُريّٜ ردا 
ِٔ ًٓ  ـ يَقفقن:ا ظذ افٍُٚر افذيهذه ا . ؾرد ظِٔٓؿ هٔٓٚت أن يُقن افبؼ رشق

وٓ  فسٝ مُِٚ رشقٓ؛ بؾ بؼا رشقٓ. :أي (٥١اإلرساء/ ) َّ جس مخ جخ مح  جح ٱُّٱؿٚئال:

 ظالؿٜ فميٜ بٍوؾ ادالئُٜ أو ظدمف.

ِشف/ ) َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱقة ذم شقرة يقشػ:( جٚء ؿقل افْس8) فٔس هذا  :أي (١٥ي

  أيٜ افُريّٜ أن ادالئُٜ أظذ رتبٜ مـ افبؼ.أؾٚدت  بؼا؛ بؾ مِؽ ـريؿ.

 افتنبٔف بٚدالئُٜ ذم احلسـ وافًهّٜ.  :اجلواب

 (٢٠األعراف/ ) َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  ٱُّٱ(9)

 (1) « ؾ٘ن ذـرين ذم ٍٕسف ذـرتف ذم ٍٕز، وإن ذـرين ذم مإلٍ ٍ ذـرتف ذم مإٍل خر

 ِؿ مْف أن جمِس ادالئُٜ أؾوؾ مـ جمِس افبؼ. ظ .(745)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: ش.مْٓؿ

)راجع: مٍٚتٔح افٌٔٛ،  جمِس ادالئُٜ خر مـ جمِس ظٚمٜ افبؼ، ٓ خقاصٓؿ. :اجلواب

ورشٚفٜ ٓبـ . 23-249واحلبٚئؽ ذم أخبٚر ادالئؽ، ص. 358-356وافْزاس، ص . 28وذح افًَٚئد، ص. 34افبَرة:

 ش(افرشٚئؾ افًَديٜ»ـامل بٚصٚ وّـ رشٚئِف ادسامة بـ

 ؽة: معقار آخر لػضل البرش وادالئ

َؿ بً ـَ ـٚن اإلٕسٚن  ُوٓؿ بْٚء ظذ مهداق افٍؤِٜ. ؾ٘ن أريد بف ـثرة افثقاب،َحٚ

وادراد بٚفَرب بالواشىٜ أن ادالئُٜ  واشىٜ ؾٚدالئُٜ أؾوؾ. وإن أريد بف افَرب بال أؾوؾ.

ومًيؿ  ئُٜ ؾال واشىٜ بْٔٓؿ وبغ اهلل تًٚػ.وأمٚ ادال وشٚئط بغ اهلل تًٚػ وبغ افبؼ.

ٚ؛ ٚ حََٔٔا خالؾً  –إذا حٚـّْٚ حمٚـّٜ  -مسٚئؾ ادتُِّغ مـ افْقع افذي ٓينُؾ اخلالف ؾٔف

مثؾ افقزير واخلدم  ـام هق احلٚل ذم ـثر مـ مسٚئؾ إصٚظرة وادٚتريديٜ. بؾ خالؾٚ فٍئٚ.

ؾًٚمٜ ادسِّغ ظذ مثؾ  ْير إػ مُٕٚتف ومْزفتف.ؾٚفقزير أؿرب مـ ؽره إػ ادِؽ بٚف فِِّؽ.

 افقزير مـ ادِؽ، و ادالئُٜ خدم ادِؽ.

مسٖفٜ أؾؤِٜ افبؼ وادالئُٜ مـ » :«ذح افًَٔدة افىحٚويٜ»ؿٚل ابـ أيب افًز ذم 

وأدفٜ اجلٕٚبغ ذم ذفؽ تدل ظذ افٍوؾ، ٓ إؾؤِٜ.وٓ خالف  ؾوقل مسٚئؾ ظِؿ افُالم.

 (413، و2/423)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ، ٓبـ أيب افًز .«حد مْٓامذم ؾوؾ ـؾ وا
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اإلصٚرة » أفػ تٚج افديـ افٍزاري ذم هذه ادسٖفٜ رشٚفٜ شامهٚ»ثؿ ؿٚل ابـ أيب افًز: 

هذه ادسٖفٜ مـ بدع ظِؿ » افرشٚفٜ: ؿٚل ذم هنٚيٜش ذم افبنٚرة ذم تٍؤؾ افبؼ ظذ ادِؽ

يتقؿػ  وٓ وٓ إئّٜ إجالء مـ بًدهؿ، مـ أهؾ افًِؿ،مل يتُِؿ ظِٔٓٚ ادتَدمقن  افُالم،

اظِؿ أن هذه ادسٖفٜ مـ بدع ظِؿ افُالم، » وٕهف: وٓ هلٚ ؾٚئدة دئْٜ تذـر. ظِٔف ظَٔدة،

افتل مل يتُِؿ ؾٔٓٚ افهدر إول مـ إمٜ وٓ مـ بًدهؿ مـ أظالم إئّٜ، وٓ يتقؿػ 

ٚ مـ إمقر افدئْٜ ـثر مـ ادَٚصد، وهلذا خال ظِٔٓٚ أصؾ مـ أصقل افًَٚئد، وٓ يتًِؼ هب

ظْٓٚ ضٚئٍٜ مـ مهٍْٚت هذا افنٖن، وامتْع مـ افُالم ؾٔٓٚ مجٚظٜ مـ إظٔٚن، وـؾ متُِؿ 

)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ٓبـ أيب ش.ؾٔٓٚ مـ ظِامء افيٚهر بًِّف، مل خيؾ ـالمف ظـ وًػ واوىراب

 (2/413افًز 

؛ وفُـ شٚق ابـ «يتُِؿ ظِٔٓٚ ادتَدمقن مـ أهؾ افًِؿمل »ؿٚل تٚج افديـ افٍزاري: 

ظسٚـر ب٘شْٚده مبٚحثٜ بغ حمّد بـ ـًٛ افَرطل، وأمٜٔ بـ ظّرو بـ شًٔد، وظراك بـ 

مٚفؽ، وظّر بـ ظبد افًزيز. ظـ حمّد بـ ـًٛ ؿٚل: ـْٚ بخْٚسة ذم جمِس ؾٔف أمٜٔ بـ 

ظّر بـ ظبد افًزيز: مٚ أحد  ظّرو بـ شًٔد وظراك بـ مٚفؽ وظّر بـ ظبد افًزيز، ؾَٚل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ؛يؿ بْل آدمأـرم ظذ اهلل ظز وجؾ مـ ـر
، وؿٚل أمٜٔ بـ ظّرو مثؾ ؿقل ظّر بـ ظبد افًزيز، ؾَٚل ظراك بـ مٚفؽ: (٣ابليٌث/ ) َّ ٰذ

ومٚ خدع إبِٔس آدم إٓ  ،مٚ أحد أـرم ظذ اهلل مـ مالئُتف هؿ خدمٜ داريف ورشِف إػ إٔبٔٚئف

 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  ُّٱ:ؿٚلإٔف 
، ؿٚل: ؾَٚل ظّر بـ ظبد افًزيز: مٚ رأيؽ يٚ أبٚ محزة يًْل حمّد بـ (األعراف) َّ  جك مق

ـًٛ ؾٔام امسيْٚ ؾٔف؟ ؿٚل: ؿِٝ: ؿد أـرم اهلل آدم خَِف بٔده، وٍٕخ ؾٔف مـ روحف، وأمر 

ادالئُٜ، وجًؾ مـ ذريتف إٕبٔٚء ادالئُٜ أن يسجدوا فف، وجًؾ مـ ذريتف مـ تزوره 

، ؾٓذا (٣ابليٌث/ ) َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ:وافرشؾ، وأمٚ ؿقفف

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱفِخالئؼ ـِٓؿ، ؿٚل اهلل تًٚػ:
أيٜ. ؾٓٗٓء مـ افذيـ آمْقا وظِّقا  َّ جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ  جخ

 خن حن جن مم حمخم جم  هل مل خل حل ُّٱ، ثؿ ذـر اجلـ ؾَٚل: إهنؿ ؿٚفقا:افهٚحلٚت
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حلٚت، ثؿ ؾٓٗٓء مـ افذيـ آمْقا وظِّقا افهٚ (اجلي) َّ ىل مل خل  ٰه مه جه هن من

هٗٓء مـ .َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱمجع اخلالئؼ ـِٓؿ وؿٚل:

 (9/33-34)تٚريخ دمنؼ ٓبـ ظسٚـر  ش.ادالئُٜ واإلٕس واجلـ فٔس خٚصٜ ببْل آدم

رم خَِٜٔ اهلل ظِی اهلل أبق افَٚشؿ إن أـ» بؾ ؿٚل افهحٚيب افنٓر ظبد اهلل بـ شالم:

 بـ ؿٚل ظبد اهلل ؟شرمحؽ اهلل ؾٖيـ ادالئُٜ» ؿٚل بؼ بـ صٌٚف: ش.صِی اهلل ظِٔف وشِؿ

 ،يٚ ابـ أخل هؾ تدري مٚ ادالئُٜ؟ إٕام ادالئُٜ خِؼ ـخِؼ افسامء وإرض» شالم:

، وؿٚل احلٚـؿ: 4/548فِحٚـؿ  )ادستدركش.وشٚئر اخلِؼ افذي ٓ يًيص اهلل صًٔئٚ ،وافسحٚب ،وافريٚح

 وواؾَف افذهبل( ․صحٔح اإلشْٚد

ؾٚفنٖن ذم ثبقتف ذم ٍٕسف، ؾٕ٘ف حيتّؾ أن يُقن مـ » ؿٚل ابـ أيب افًز ذم هذه افروايٜ:

 (2/417)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ش.اإلهائِٔٔٚت

ًَ  ،خ ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـلؿٚل افنٔ  ٚ ظِٔف:وافنٔخ صًٔٛ إرٕٗوط تًِٔ

صححف احلٚـؿ وواؾَف افذهبل، وهق ـام ؿٚٓ. وؿقل افنٚرح: حيتّؾ أن يُقن مـ »

اإلهائٔالت، ٓ حمؾ هلذا آحتامل هْٚ، ٕن ظبد اهلل بـ شالم، يَقل هذا رأيٚ مْف واجتًٓٚدا 

 ش. ومل يرؾًف إػ أحد، وفٔس هق مـ ادٌٔبٚت

وؾ ادالئُٜ. وؿٔؾ: ـؾ ؿٚل اإلمٚم أمحد: خيىئ مـ ؾ» ؿٚل صّس افديـ افسٍٚريْل:

 (2/399)فقامع إٕقار افبٜٓٔ ش. مٗمـ أؾوؾ مـ ادالئُٜ

 .  «فقامع إٕقار افبٜٓٔ» ؾهؾ صّس افديـ افسٍٚريْل افُالم ظذ هذه ادسٖفٜ ذم

 ؽة وحؼقؼتفم: تعريف ادالئ

ؾ بٖصُٚل خمتٍِٜ ؽر افُِٛ واخلْزير، ٓ يٖـِق ُّ ّٜٔ تتن  ،نادالئُٜ أجسٚم فىٍٜٔ ٕقرإ

وـنٚف . 287)راجع: افْزاس، صن وٓ يقصٍقن بٚفذـقرة وإٕقثٜ.،وٓ يُْحق ،وٓ يؼبقن

 (3، افبَرة:2/86وروح ادًٚين  .2/164اصىالحٚت افٍْقن وافًِقم 

 هؿ افًَقل افًؼة.  يَقل افٍالشٍٜ: ادالئُٜ:

َِؽ، وإذا ـٚن وؿٚل افْهٚرى: ا ؾٓق  افروح ادٍٚرق فِبدن إذا ـٚن خًرا ؾٓق م ذا

 صٔىٚن. وافُقاـٛ افسًٔدة مالئُٜ، وافُقاـٛ ادْحقشٜ صٔٚضغ.
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ؾٔجًِقن ؿقة اخلر  ؿٚل بًض افٍالشٍٜ: فٔس فِّالئُٜ وجقد خٚرجل؛ بؾ ذهْل،

 وهذا مٚ ظِٔف اددظق/ برويز أحد مُْري احلديٞ.  افَقة ادُِٜٔ، وؿقة افؼ افَقة افنٔىٕٜٚٔ.

 أقسام ادالئؽة: 

افذيـ ينتٌِقن ذم افًبٚدة فٔؾ هنٚر. و افثٚين:  إول: ادَربقن، ؿسّغ: ُٜ ظذادالئ

ومٚ يَٚل: إن  وٕحقمهٚ. ،واهلقاء ،مثؾ تدبر ادىر وإفٔٓؿ إمقر افتُقئْٜ، اددبرون،

 فف ذم افؼيًٜ. ؾ ٓ أص أو أرواح إوفٔٚء، ،اددبريـ هؿ إوفٔٚء

 ؽة اددبرات: أقسام ادالئ

  تدبر أمقر افسامء. ( افسامويٜ:1)

 (3، افبَرة:2/87)روح ادًٚين  ( إرؤٜ: تدبر أمقر إرض.2)

 : «ادالئؽة» ظحتؼقق لػ
َِْئؽ»ادالئُٜ: مجع   مًْك: ٕك. ووأصؾ ادالئُٜ .ةوافتٚء فِّبٚفٌٜ وافُثر مالئؽ. «َم

وهق  .«مٖفؽ»ف أصِ «مألك»و ،«مألك» وؿٔؾ: ادالئُٜ مجع  تبِٔغ افرشٚفٜ. :«إٔك»و «ٕك»

 افرشٚفٜ. ؾٍٔف ؿِٛ مُٚين.  ومًْك إفقـٜ: .«أفقـٜ»منتؼ مـ 

 ـام تدل ظذ افرشٚفٜ، «أفقـٜ» ؾ٘ن ؾٔف رء مـ افتُِػ. «مألك»إػ  «مٖفؽ» وحتقيؾ

 ؾٚفَِٛ ادُٚين ؾٔف تُِػ.  تٍٔد مًْك افرشٚفٜ. «أفئؽ»ـذفؽ 

ََِؽ » َِؽ«ؾهٚر  حذؾٝ اهلّزة فُثرة آشتًامل. مَٖفؽ. أصِف: «َم ؛ ٕن اهلّزة «َم

 .(3، افبَرة:2/86روح ادًٚين . 3، افبَرة:251-1/249)افدر ادهقن  ثَِٜٔ.
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61-  ََل كِتْنَِخٌَا ُمْصِنِىْْي َْ َ

، َوا َداُمِا ةَِىا َجاءَ  (1)َونَُصِّمِّ أ ٌِْْيَ ٍِ انلَِِّبُّ  (2)ُمْؤِو ةِ
فِ  ٍِ وََشنََّه ُوْعََتِ ، َوَلُ َصَّلَّ اهلُل َعنَيْ ِقْْيَ  ةُِكلِّ َوا كَاَل  (3)ْْيَ ْخََبَ ُمَصدِّ

َ
 .(4)َوأ

 

 أهل الؼبؾة؟:  وه من

ؾٖهؾ افَبِٜ يًؿ مجٔع افٍرق  أهؾ افَبِٜ هؿ افذيـ يتقجٓقن ذم صالهتؿ إػ افًُبٜ.

يقصػ بٚإليامن واإلشالم أهؾ افَبِٜ إٓ مـ ـٚن جيّع  إػ اشتَبٚل افًُبٜ  اإلشالمٜٔ؛ وٓ

ويهدق بام جٚء بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  اإلؿراَر بٖشس افديـ وأصقفف، ذم افهالة

أمٚ إذا  خيرج مـ اإلشالم، وفُـ ٓ ٚ بٚرتُٚب افذٕٛ،ويُقن مذٕبً  ؾٓق ادسِؿ.،مـ افؼع

 اشتحؾ افذٕٛ ؾٓق خٚرج مـ اإلشالم. 

َِّی صالتْٚ، واشتَبؾ ؿبِتْٚ،»صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ؿٚل رشقل اهلل وأـؾ  مـ ص

تف روا اهللَ ذم ِذمَّ
ٍِ )صحٔح افبخٚري، ش.ذبٔحتْٚ، ؾذفؽ ادسِؿ افذي فف ذمٜ اهلل وذمٜ رشقفف، ؾال خُت

 (378رؿؿ:

ًٜ  ذـر هذا احلديٞ بًَض   ،ا هلؿ مـ افٔٓقدمتٔٔزً  ظذ اإلشالم، طٚهرةً  أظامل ادسِّغ آي

ْبل صذ اهلل ظِٔف وادسِؿ احلؼ مـ يهدق بتقجٔٓٚت اف وادؼـغ. ،وادجقس ،وافْهٚرى

 تقحٔد اهلل، مثؾ: يتىرق إفٔٓٚ افنؽ وافنبٜٓ. ٚ، ٓٚ ئًَْ وشِؿ أحُٚمف افَٚضًٜ وافثٚبتٜ ثبقتً 

وختؿ  وافْٚر، ،وأخرة، وافهِقات اخلّس، وصقم رموٚن، واحلٟ، واجلْٜ ،وافَٔٚمٜ

افُريؿ ـتٚب و يٗمـ بٚفَرآن  واجلـ بهٍتٓؿ خمِقؿٚ مستَال بذاتف، ،ووجقد ادالئُٜ افْبقة،

ؾّـ إُٔر صٔئٚ مـ هذه احلَٚئؼ مل يُـ  اهلل اخلٚفد، ؾّـ واجٛ ادٗمـ أن يهدق هبذا ـِف،

  مسِام.

وأمٚ أن  .ْٚصحٔح أن صالهتؿ فٔس مثؾ صالتْٚ، وؿبِتٓؿ فٔسٝ مثؾ ؿبِت إيراد:

ويذبح  ؾٚفيٚهر ظذ خالف ذفؽ؛ ؾ٘هنؿ يٖـِقن ذبٔحتْٚ، ،ذبٔحتٓؿ فٔسٝ مثؾ ذبٔحتْٚ

  بٚشؿ اهلل تًٚػ؟ افٔٓقد

                                                 
. وٓ يرض ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.25، 2شَط مـ  «مسِّغ»( ؿقفف 1)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«مٚ دامقا ظذ احلؼ ادبغ و بام جٚء...»( 15. وذم )«ظذ مٚ جٚء» 5( ذم 2)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وافهقاب حذؾف. واهلل أظِؿ.25، 12شَط مـ  «فف»( ؿقفف 3)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«ؽر مُْريـ»( 4. وذم )«ؽر مُذبغ»بًده  1( زاد ذم 4)
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 أجٔٛ ظْف مـ وجقه:  اجلواب:

 يًٍِقن ذفؽ. وهؿ ٓ إْٔٚ ٕرؾع صًٚئر اإلشالم ذم ذبٚئحْٚ ـام ذم إوٚحل، مْٓٚ:

وإن وجدت ظالمٜ مـ افًالمٚت ذم ؽرهؿ،  هذه  افًالمٚت بّجّقظٓٚ ظالمٜ، ثٕٚٔٚ:

 افذي يقجد ذم ؽرهؿ.  مثؾ أـؾ افذبٔحٜ،

ؾَد ـٚن مسِّٜٔ افُذاب يستَبؾ  ّجرد اشتَبٚل افَبِٜ.يقصػ أحد بٚإلشالم ب ٓ

وهؿ يًتَدون أن  وـذفؽ افرواؾض افٌٚفٜٔ يستَبِقن افَبِٜ ذم صالهتؿ، افَبِٜ ذم صالتف.

جزيؾ أرشؾ بٚفقحل إػ ظع ريض اهلل ظْف، وفُْف وؾ افىريؼ إػ حمّد صذ اهلل ظِٔف 

، تستَبؾ افَبِٜ ذم صالهتٚ -فتل تُْر ختؿ افْبقةا –أو ـٚفَٚديٕٜٚٔ  (4/14)افٍهؾ ذم ادِؾ وشِؿ.

 وفٔسٝ مـ ادسِّغ ذم رء. 

ووجف تَِٔبٓؿ » ظِؾ افنٔخ حمّد إٔقر افبدخنٚين وصػ ادسِّغ بٖهؾ افَبِٜ ؾَٚل:

بٖهؾ افَبِٜ إٔف دٚ حقل افَبِٜ مـ بٔٝ ادَدس إػ افًُبٜ ادؼؾٜ أخذ افٔٓقد وادْٚؾَقن 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱـام أصٚر إفٔف شبحٕٚف بَقفف:يىًْقن ذم أمر افَبِٜ، 

بتقفٜٔ  ف وادٗمْغَ ؾهٚر اإلُٕٚر ظـ افَبِٜ افتل أمر اهلل شبحٕٚف رشقفَ ( ٥٥٢ابللرة/ ) َّحن  جن

افقجقه إفٔٓٚ ظالمٜ افٔٓقد وادْٚؾَغ، ـام أن افتقجف إػ تِؽ افَبِٜ صٚر ظالمٜ ادٗمْغ 

(125دة افىحٚويٜ، ص)تِخٔص ذح  افًَٔش.يًرؾقن هبٚ...

ًٜ مِلَ جًؾ إُٕٚر افَبِٜ مًٔٚرً  :إيراد ظذ افٍُر مع أن افٍُٚر يُْرون اإلشالم  ا وظالم

 برمتف؟ 

ظقَن اإلشالم، ويًسوقن ظذ افَبِٜ ويُرهقهنٚ، اجلواب:  بام أن ادْٚؾَغ ـٕٚقا َيدَّ

ئر اإلشالم وأمثٚل هٗٓء ادْٚؾَغ إػ يقم افَٔٚمٜ يدظقن اإلشالم، ويُرهقن صًٚ

ادْٚؾَقن ادًسوقن ظذ اإلشالم  :أي ،«أهؾ افَبِٜ»ؾقصػ ادسِّقن بـ  ويًسوقن ظِٔٓٚ؛

وفٔسقا ، وـذفؽ شٔدظل اإلشالم إٔٚس إػ يقم افَٔٚمٜ يدظقٕف وهؿ ـٍٚر بداخِٓؿ.

  .هؿ ـٚدُْريـ ظـ افَبِٜ مسِّغ ببٚضْٓؿ،

أهؾ افَبِٜ ذم اصىالح » افَبِٜ: ؿٚل افًالمٜ حمّد إٔقر صٚه افُنّري ذم تًريػ أهؾ

ق برضوريٚت افديـ، أي إمقر افتل ظِؿ ثبقهتٚ ذم افؼع واصتٓر، ؾّـ  ادتُِّغ مـ ُيهد 

إُٔر صٔئٚ مـ افرضوريٚت ـحدوث افًٚمل، وحؼ إجسٚد، وظِؿ اهلل شبحٕٚف بٚجلزئٔٚت، 
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ىٚظٚت، وـذفؽ مـ وؾرؤٜ افهالة وافهقم مل يُـ مـ أهؾ افَبِٜ، وفق ـٚن جمٚهًدا بٚف

بٚذ صًٔئٚ مـ إمٚرات افتُذيٛ ـسجقد افهْؿ، واإلهٕٜٚ بٖمر ذظل، وآشتٓزاء ظِٔف، 

ر بٚرتُٚب ادًٚيص، وٓ ش ظدم تٍُر أهؾ افَبِٜ»ؾِٔس مـ أهؾ افَبِٜ. ومًْی  ٍَّ َُ أن ٓ ُي

(17)إـٍٚر ادِحديـ ذم رضوريٚت افديـ، صش.بُٕ٘ٚر إمقر اخلٍٜٔ ؽر  ادنٓقرة

بُر  وفذا ؿٚتؾ أبق وإن أؿر بٌرهٚ. ا،ـ إُٔر صٔئٚ مـ رضوريٚت افديـ ـٚن ـٚؾرً ّؾ

ودٚ أصُؾ ظذ ظّر ذفؽ بٖن ؿٚل: إهنؿ  .ٕهنؿ ؿد ارتدوا بٚمتْٚظٓؿ ظْٓٚ ؛مًٕٚل افزـٚة

مـ ؿٚهلٚ ظهؿ مْل ٍٕسف  يَقفقن: ٓإفف إٓ اهلل، وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

 .ُر: واهلل ٕؿٚتِـ مـ ؾرق بغ افهالة وافزـٚةؾَٚل أبق ب ؟فومٚف

، ؿٚل: دٚ تقذم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ واشُتخِِػ ريض اهلل ظْف ظـ أيب هريرة

ر مـ افًرب، ؿٚل ظّر ٕيب بُر: ـٔػ تَٚتؾ افْٚس؟ وؿد ؿٚل  ٍَ ر مـ ـ ٍَ أبق بُر بًده، وـ

حتك يَقفقا: ٓ إفف إٓ اهلل، ؾّـ  أمرت أن أؿٚتؾ افْٚس»رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

َـّ شؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل ظهؿ مْل مٚفف وٍٕسف، إٓ بحَف وحسٚبف ظذ اهلل ، ؾَٚل: واهلل ٕؿٚتِ

ق بغ افهالة وافزـٚة، ؾ٘ن افزـٚة حؼ ادٚل، واهلل فق مًْقين ظَٚٓ ـٕٚقا يٗدوٕف إػ  َمـ ؾرَّ

ُٝ اهلل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَٚتِتٓؿ ظذ  مًْف، ؾَٚل ظّر: ؾقاهلل مٚ هق إٓ أن رأي

 (7284)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.ؿد َذح صدر أيب بُر فَِتٚل، ؾًرؾٝ إٔف احلؼ

 افًّؾ افهٚفح. -2افًِؿ افْٚؾع. -1بًٞ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٖمريـ: 

 (٢٢امفخح/ ) َّ حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱؿٚل اهلل تًٚػ:

وادراد بديـ  ؿ افْٚؾع، أي اإليامن بام يتًِؼ بٚدسٚئؾ آظتَٚديٜ.ادراد بٚهلدى: افًِ

 إحُٚم افؼظٜٔ افتل ختص افًَّؾ.  احلؼ:

ٞ بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًْل إيامن ادرء بٕٚمقر آظتَٚديٜ واإليامن بام بً

 وإحُٚم افؼظٜٔ. 

  :رق بني اإليامن والؽػرالػ  التي تذكر بعض الؽتب ذكر 

وخٚصٜ ثٚرت هذه  صْػ ـثر مـ ادحََغ رشٚئؾ ذم افٍرق بغ اإليامن وافٍُر.

ؾٔهؾ افتٍرؿٜ بغ » صْػ اإلمٚم افٌزايل ادسٖفٜ مـ جديد بًد ادظٚء افَٚديٕٜٚٔ اإلشالم.

وظّؾ  ،«اإلظالم بَقاضع اإلشالم»ّل ت، وأفػ افنٔخ ابـ حجر اهلٔ«اإلشالم وافزٕدؿٜ
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، و أظد افنٔخ حمّد «إـٍٚر ادِحديـ ذم رضوريٚت افديـ» يافًالمٜ إٔقر صٚه افُنّر

. و صْػ افنٔخ مرتٙ حسـ «أحسـ افبٔٚن بغ افٍُر واإليامن» إدريس افُٕٚدهِقي

أحد افًِامء افنبٚب ذم -وأفػ افنٔخ ظبٔد افرمحـ .«حتَٔؼ افٍُر واإليامن» افتنٕٚدؾقري

  .«أصقل افتٍُر» -مردان
:سؿى اهلل تعاىل األمة اد  حؿدية مسؾؿة:

 (٣٢اْلج/ ) َّ جح  مج حج هتمث مت خت ٱُّؿٚل تًٚػ:

 دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن اهلل تًٚػ شّك إمٜ ادحّديٜ مسِّٜ ؿبؾ وجقدهٚ. 

 بة بني اإليامن واإلسالم: الـس

 :  مٚ افْسبٜ بغ اإليامن واإلشالم؟ ؾٔف شتٜ أؿقال:

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱمسادؾٚن:ؿٚل تًٚػ: -1
 نن من زن  رن مم ام ُّٱُك اهلل تًٚػ ؿقل مقشك ظِٔف افسالم:وح( اذلاريات) َّىئ

 ؾًِؿ أن ادٗمـ وادسِؿ واحد.( ٢٥يِنس/ ) َّ ري ٰى ين ىن

وذح حديٞ وؾد ظبد افَٔس  ذح حديٞ جزيؾ اإلشالم بٕٚرـٚن اخلّسٜ.

 ؾًِؿ أهنام واحد.  اإليامن بٕٚرـٚن اخلّسٜ.

شقاء  ؾٚإليامن ظبٚرة ظـ آظتَٚدات احلَٜ، جف.ظّقم وخهقص مـ و بْٔٓام -2

 ـٚن افتهديؼ أو مل يُـ. واإلشالم ظبٚرة ظـ إظامل افهٚحلٜ، ـٕٚٝ إظامل أو مل تُـ.

وأمٚ ادٗمـ افٍٚشؼ ؾٍٔف اإليامن دون اإلشالم. وذم ادْٚؾؼ  ؾٔجتًّٚن ذم ادٗمـ افهٚدق.

  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: اإلشالم دون اإليامن.
 (٥١ابللرة/ ) َّ مج حج مث هت مت خت حت

ؾآمْقا مثؾ إيامن افهحٚبٜ.  فستؿ مٗمْغ، :أي
ؾٚإليامن ظبٚرة ظـ آظتَٚدات احلَٜ افتل تيٓرمْٓٚ  اإلشالم واإليامن يتالزمٚن. -3

واإليامن افؼظل  واإلشالم ظبٚرة ظـ إظامل افتل تَقم ظذ اإليامن وافَٔغ. إظامل.

 وإظامل تستقجٛ اإليامن.  م إظامل.يستِز

 يل ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ُّٱؿٚل تًٚػ: بْٔٓام تبٚيـ وتٌٚير، -4
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 (٥٥اْلجرات/ ) َّزن رن مم ام

اإليامن  أي: ك،إذا اجتّع اإليامن واإلشالم اؾسؿٚ مًًْ  ؿٚل احلٚؾظ ابـ رجٛ: -5

، أي: وإذا اؾسؿٚ اجتًّٚ واإلشالم ظبٚرة ظـ إظامل افهٚحلٜ، ظبٚرة ظـ آظتَٚدات احلَٜ،

 افَقل اخلٚمس أحسْٓٚ. :ض أهؾ افًِؿؿٚل بً ادٗمـ مسِؿ، وادسِؿ مٗمـ.

ؾٚإليامن جمّقع آظتَٚدات وإظامل. واإلشالم  ،ىِؼبْٔٓام ظّقم وخهقص م -6

 ـؾ مٗمـ مسِؿ. وٓيِزم أن يُقن ـؾ مسِؿ مٗمًْٚ.  ؾٔهح افَقل: ظبٚرة ظـ إظامل.

 : ن واإلسالم عـد الروافضالػرق بني اإليام

ووصٍقا أهؾ افسْٜ  ؾقصٍقا إٍٔسٓؿ بٚدٗمْغ، اختٚر افرواؾض هذا افَقل افسٚدس،

ويًَدون أبقابٚ ذم ـتبٓؿ افٍَٜٓٔ ذم أن ظالؿٜ افرواؾض  خمِديـ ذم افْٚر. واجلامظٜ بٚدسِّغ،

وفُـ فٔسقا  ٚهرا،أهؾ افسْٜ يتبًقن افديـ ط وؿٚفقا: مع أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ظالؿٜ افذمٜ.

 ؾٔخِدون ذم افْٚر.  يٗمْقن بٚإلمٚمٜ، ٕهنؿ ٓ مٗمْغ ذم بٚضْٓؿ؛

وإفٔؽ بًض افْهقص افدافٜ » (:762ؿٚل افنٔخ شًٔد ؾقدة ذم هٚمش ذحف )ص

ؾٚإلشالم ظْدهؿ تٚبع  -اوإن ؿٚفقا ب٘شالمف طٚهرً -ظذ تٍُر افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ دُْر اإلمٚمٜ 

 إػ آخره.ش. اإليامن، ؾٓق  فِيٚهر وافبٚضـ... فألحُٚم افيٚهريٜ، بخالف

ٚ. ؾٚإلشالم ظبٚرة رؽؿ أن اإليامن واإلشالم إذا اؾسؿٚ ـٚن ادٗمـ مسِام، وادسِؿ مٗمًْ 

واإليامن ظبٚرة ظـ افًَٔدة افهحٔحٜ افتل تيٓر  ظـ إظامل افيٚهرة افتل هل ظامد اإليامن.

آل ) َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ؛يستِزم اإليامنواإلشالم احلََٔل  آثٚره ظذ افبدن وافِسٚن.
 (٥٥عىران/ 

 :ما األئؿة واإلمامة عـد اإلمامقة ومن هم؟ 

 :ّٜ ظْد آثْل ظؼيٜ هؿإئ

زيـ -4 احلسغ ريض اهلل ظْف. -3 احلسـ ريض اهلل ظْف. -2 ظع ريض اهلل ظْف. -1

حمّد  -9 .ظع افروٚ -8 مقشك افُٚطؿ.-7 جًٍر افهٚدق.-6 حمّد افبٚؿر.-5 افًٚبديـ.

 . ادْتَير ادٓدي -12 احلسـ افًسُري. -11 ظع افَْل.-1 افتَل.

يَقفقن  وٓ أهؾ افسْٜ ذم افقاؿع،)ؽر ادٓدي ادْتير، ؾٕ٘ف ٓ وجقد فف( هٗٓء إئّٜ 
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 بٚإلمٚمٜ ادهىِحٜ ظْد افرواؾض. 

وأمٚ  هـ ،26وتقذم احلسـ افًسُري ظٚم  تقذم إئّٜ إحد ظؼ إول ـٚدًتٚد.

. وزمـ «مـ رأى ُهَّ » واختٍك ذم ؽٚر وفده ادٓدي ؾٌٚب ذم صبٚه بهقرة مًجزة.

 وطؾ خقاص افسٍراء وإـٚبر يزوروٕف بًد ؽٔبتف. إػ يقم افَٔٚمٜ. -ـام يَقفقن-حُقمتف

ويَِْقن ظـ اإلمٚم ادٓدي جقابٚهتؿ وخز ؿبقل  ويَدمقن إفٔف رشٚئؾ افىٚفبغ وهدايٚهؿ.

ومٚ بًدهٚ يىِؼ ظِٔٓٚ افٌٔبٜ  سْقات ادًدودة يىِؼ ظِٔٓٚ افٌٔبٜ افهٌرى.هذه اف هداهيؿ.

   وشٔيٓر ؿرب افسٚظٜ. ثؿ إَىًٝ صِتٓؿ مًف ـام يَقفقن، افُزى.

ؾٚوىروا إػ  وبدأوا افتحَٔؼ ؾٔٓٚ، ظذ أـؾ اهلدايٚ افُبرة، واضًِٝ افسِىُٚت 

 ويًتَدون ؾٔٓؿ:ويهػ افنًٜٔ هٗٓء إئّٜ بٚفًهّٜ.  تقؿٔػ هذه افسِسٜ.

اإليامن هبٗٓء إئّٜ ومًرؾتٓؿ مـ ذوط اإليامن. -1
ظـ ضريؼ مجٔع إٕبٔٚء وافُتٛ  ٚوتبٌِٔٓ ورد إمر بٚإليامن ب٘مٚمٜ هٗٓء إئّٜ، -2

افسامويٜ. 
ضٚظٜ إئّٜ ؾريوٜ مثؾ ضٚظٜ افرشؾ.  -3
4-  ًٓ  مـ افرحؿ.محؾ إئّٜ ذم اجلْٛ بد
وؽرهؿ ذم افْٚر وإن ، ْٜ وإن طِّقا وؾسَقاافنًٜٔ ادٗمْقن بٕٚئّٜ مـ أهؾ اجل -5

اتَقا.
إئّٜ يًِّقن مٚ ـٚن ومٚ يُقن.  -6
وٕف بِسٕٚف ؤويَر ظْد إئّٜ مٚ ٕزل ظذ إٕبٔٚء افسٚبَغ مـ افتقراة واإلٕجٔؾ، -7

إصع. 
تًرض أظامل افْٚس ظذ إئّٜ. -8
مل يًىٓٚ  ٚ ـثرةً ويًىقن ظِقمً  ويهِقن إػ افًرش، يًرج هبؿ ـؾ فِٜٔ مخٔس، -9

إٕبٔٚء وادالئُٜ.
1- .يْزل ظِٔٓؿ ـتٚب مـ اهلل تًٚػ فِٜٔ افَدر
ومقهتؿ بٚختٔٚرهؿ. يًِؿ إئّٜ آجٚهلؿ. -11
ظْدهؿ مًجزات إٕبٔٚء افسٚبَغ. -12
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هؿ مٚفُقن ذم افدٕٔٚ وأخرة. -13
يبٚيع رشقُل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ اإلمَٚم ادٓدي. -14
.يبًثقن ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ويًذب -15 ًٜ قهنٚ حٔ
يَتِقن أهؾ افسْٜ ؿبؾ افٍُٚر. -16
يقفد إئّٜ خمتقٕغ. -17
خير إئّٜ مـ بىقن أمٓٚهتؿ وهؿ جيٓرون بٚفنٓٚدتغ. -18
حيتٚجقن إػ ؽسؾ اجلْٚبٜ. ٓ -19
2- ٓتْٚم ؿِقهبؿ. تْٚم أظْٔٓؿ و
يتثٚءبقن. ٓ -21
 يتّىقن. ٓ -22

يْيرون مـ ورائٓؿ ـام يْيرون مـ أمٚمٓؿ. -23
هؿ.تْبًٞ رائحٜ ادسؽ مـ براز -24
 تِتَؿ إرض برازهؿ. -25

 وشٚق افنٔخ مْيقر أمحد افًْامين هذه افْهقص ذم هذه افًَٚئدة تذـرهٚ ـتبٓؿ،

 فالضالع ظذ مهٚدرهٚ يرجع إػ ـتٚب افنٔخ هذا.  .«افثقرة اإليرإٜٔ واإلمٚم اخلّْٔل»

 

 

 .(1)َوََل ََنُُِْض ِِف اهلِل، َوََل ُنَىارِي ِِف ادِليِْي  -62    
 

ؼ ذم افُالمٕخقض: ٕت َّّ   وآصتٌٚل بف، وافتٍُر ؾٔف. : أي: شز أؽقاره،ً

 .ٕٚطره، وٕٚزظف .ٕامري: ٕجٚدل

ٓ يْبٌل ٕحد أن يْىؼ ذم اهلل تًٚػ بقء مـ ذاتف، » ؿٚل اإلمٚم أبقحٍْٜٔ رمحف اهلل:

ابـ )ؿٚل  ش.تبٚرك اهلل رب افًٚدغ ،ٚ برأيفوفُـ يهٍف بام وصػ بف ٍٕسف، وٓ يَقل ؾٔف صٔئً 

ش. َِٕف افَٚيض أبق ظالء صٚظد بـ حمّد ذم ـتٚب آظتَٚد ظـ أيب يقشػ ظـ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ مـ ؿقفف»مجٚظٜ: 

 (21)إيوٚح افدفٔؾ ذم ؿىع حجٟ أهؾ افتًىٔؾ، ص

                                                 
. وٓ يرض ادٍٓقم. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. «ديـ اهلل» 1( ذم 1)
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 يسع اخلؾق الوصول إىل كـه ذات اهلل وصػاته:  ال

ؼي ؿٚس ظـ إدراـف. ويستحٔؾ جيقز اخلقض ذم ذات اهلل تًٚػ؛ ٕن افًَؾ افب ٓ

 وصقل اخلِؼ إػ حََٜٔ ذات اهلل تًٚػ وصٍٚتف. 

جز ظـ َدَرك اإلدراك إدراكٌ  ًَ  اف

 

 وافبحٞ ظـ ِه  ذات افن   إذاكٌ  ۞

(19)ديقان ظع بـ أيب ضٚفٛ، ص   

ؿٚل افًالمٜ  جيقز جمٚدفٜ أهؾ احلؼ بًرض صُقك أهؾ افبٚضؾ وصبٓٚهتؿ، ـام ٓ

 وؿٚفقا: هذا يَقل: روي ظـ أيب يقشػ أهنؿ جٚءوا برجِغ إػ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ، ادٔداين:

 . ؿٚل أبق«تهِقا خٍِٓام ٓ» ؿٚل اإلمٚم أبقحٍْٜٔ: وؿٚل أخر: ؽر خمِقق. افَرآن خمِقق.

جيقز افهالة  يقشػ: هذا يَقل بخِؼ افَرآن ؾًدم افهالة خٍِف مًَقل، ؾام بٚل أخر ٓ

)ذح افًَٔدة  ش.إهنام تْٚزظٚ ذم افديـ، وادْٚزظٜ ذم افديـ بدظٜ» أبقحٍْٜٔ: خٍِف؟ ؾَٚل اإلمٚم

 (95افىحٚويٜ فِّٔداين، ص

ًٕؿ جيقز فًِامء أهؾ احلؼ ظْد احلٚجٜ إػ إحَٚق احلؼ وإبىٚل صبٓٚت افبٚضؾ أن 

 خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: جيٚدفقا بٚفتل هل أحسـ.
 (٥٢١انلدل/ ) َّجت هب مب

 (٥٩امعٌكتِت/ ) َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ:وؿٚل تًٚػ

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:
 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب
 (٢١٢ابللرة/ ) َّىك  مك لك

ذـر اهلل تًٚػ ذم أيٜ افُريّٜ مْٚطرة إبراهٔؿ افىٚؽٜٔ ّٕرود بٖٕف ٕٚطره بٚفتل هل 

ؾٖدرك إبراهٔؿ ظِٔف افسالم أن هذا إمحؼ مل  ٚ أحٔل وأمٔٝ.ؿٚل ّٕرود: إٔ وأؾحّف. أحسـ،

ٓ إضالق هاح مـ وجٛ ؿتِف.  يدرك مًْك اإلحٔٚء واإلمٚتٜ. ؾٚإلحٔٚء أن يبًٞ ادقتك،

ا مـ ؽر أشبٚب ادقت افًٚديٜ. وهذا مـ ؾًؾ اهلل تًٚػ. ؾٕٚتَؾ واإلمٚتٜ هل أن ئّٝ أحدً 

 اهلل تًٚػ خيرج افنّس مـ ادؼق ؾٖخرجٓٚ مـ ادٌرب. إبراهٔؿ ظِٔف افسالم إػ دفٔؾ ثٍٚن:

 إٔٚ ظبد اهلل، ؿٚل إبراهٔؿ: ؾبٓٝ ّٕروذ. ؾ٘ن ؿٚل ّٕروذ: فُٔخرج رُبؽ افنّس مـ ادٌرب،

ثؿ إن اهلل تًٚػ حغ يبتع رشِف  ا يل، إن صٚء أخرجٓٚ مْف وإٓ ؾال.وفٔس اهلل تًٚػ ظبدً 

 فق إٔف ؿٚل: فًٍٔؾ ربؽ هذا، ٕراهؿ اهلل تًٚػ. و ؾسُٝ ّٕروذ. يقؾَٓؿ فِْجٚح وافٍقز.
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ٍِ  (2)، َوَنْعنَهُ (1)َوََل ُُنَاِدُل ِِف امُْلْرآنِ  -63  ، ًََزَل ةِ ُم رَبِّ امَْعالَِىْْيَ ٍُ لََكَ ًَّ

َ
أ

 ٍُ ، َفَعنََّى ِوْْيُ
َ
ْوُح اأْل ٍِ وََشنََّه،َشيَِّد الُْىرَْشِنْْيَ الرُّ ًدا َصَّلَّ اهلُل َعنَيْ َِ وَ  ُُمَىَّ َُ(3) 

ُم اهلِل َتَعاَل  ، َوََل لََكَ ٍِ ، َوََل َنُلُِل ِِبَنِْل ِقْْيَ ِْ ِم الَْىْخنُ ٌء ِوْي لََكَ ٍِ ََشْ ََل يَُصاِويْ
.  َُنَاِمُف ََجَاَعَث الُْىْصِنِىْْيَ

 

  الؼرآن الؽريم: لقس من شلن ادممن الـزاع يف

رزت مسٖفٜ خِؼ افَرآن وب أؿٚمٝ ادًتزفٜ شقق ادْٚطرة ذم افَرآن افُريؿ، -1

وافتهدي فِتٖويؾ  وفٔس مـ صٖن ادٗمـ افْزاع ذم افَرآن افُريؿ، افُريؿ ؾتْٜ فِْٚس.

 ؿٚل تًٚػ: وإٕام صٖن ادٗمـ أن يٗمـ بُتٚب اهلل وآيٚتف. افبٚضؾ فميٚت ادتنٚهبٚت.

 (٣آل عىران/ ) َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جحٱُّٱ

(٥فر/ اغ) َّ  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 : الؼرآن كالم رب العادني

 ين ىن نن من زن رن ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ٕنٓد بٖن افَرآن افُريؿ ـالم رب افًٚدغ، -2
 (١٣يِنس/ ) َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

 (٢الصجدة/ ) َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱوؿٚل تًٚػ:

ل افذي ؾٔف حٔٚة وحيّؾ افقح وهق أمغ، ٕزل جزيؾ ظِٔف افسالم بٚفُالم اإلهلل، -3

 َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱؿٚل تًٚػ: افَِقب،
(الشعراء)

 (٥٣ابللرة/ ) َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 ثؿ إن جزيؾ تال ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـالم اهلل تًٚػ.  -4

                                                 
زيٚدة  «وإصقات»بًد ؿقفف  22وذم «. أو مـ جْس احلروف وإصقات بٖٕف خمِقق حٚدث،»بًده زيٚدة  2 ( ذم1)

وهذا  «.بؾ ٕٗمـ بٖٕف مراد اهلل وـالمف، وٓ ٕجٚدل ذم أيٚت ادتنٚهبٜ وٓ ٕٗول بتٖويالت أهؾ افزيغ ابتٌٚء افٍتْٜ»

تٍهٔؾ حسـ. وهق شٚؿط مـ بَٜٔ افْسخ.
شقاء. . وادًْك«ًِٕؿ». وذم بَٜٔ افْسخ «ٕنٓد» 16( ذم 2)
. وٓ يرض ادٍٓقم. وأثبتْٚه مـ بَٜٔ 35، 32، 28، 26، 23، 22، 19، 12، 7، 6، 4، 2شَط مـ  «هق»( ؿقفف 3)

 افْسخ.
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(انلجه) َّ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱؿٚل تًٚػ:

 حض جض مص ٱُّٱؿٚل تًٚػ: وهق صٍٜ أزفٜٔ، وافَرآن افُريؿ هذا ـالم اهلل تًٚػ، -5
 : افَرآن.  يأ (٩اتلِبث/ ) َّ  جغ مع  جع مظ حط مض خض

 (٥١امفخح/ ) َّ  جك مق  حق مف خف ُّٱوؿٚل تًٚػ:

ٕن افَرآن افُريؿ ظذ مستقى مـ  يًدل ـالم ادخِقق ـالم اهلل تًٚػ؛ ٓ -6

وؽر خٍٚف  ـام إٔف صٍٜ أزفٜٔ هلل تًٚػ. ٜ خيص افُالم اإلهلل.اإلظجٚز وافٍهٚحٜ وافبالؽ

َٜ اخلٚفؼ.  إٔف ٓ  تًدل صٍٜ ادخِقق صٍ

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱؿٚل تًٚػ:
 (٢٢اإلرساء/ ) َّ ٌّ ٰى ٰر

 خل ٱُّٱ؛ؾٖتقا بًؼ شقر مثِف إن مل تستىًٔقا اإلتٔٚن بّثِف مـ افَرآن، اهلل تًٚػ: ؿٚلثؿ 
 َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل

ِد/ ) َ٥١)
وفـ  ثؿ حتداهؿ بٖن يٖتقا بسقرة واحدة إن مل يستىًٔقا أن يٖتقا بًؼ شقر، 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ؛ تستىًٔقه
 جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف

 (ابللرة) َّ  خن حن

افذي هق صٍٜ اهلل تًٚػ إزفٜٔ، افَٚئّٜ  يىِؼ افَرآن افُريؿ ظذ افُالم اإلهلل -7

رآَن ـالُم اهلل ؽر خمِقق ؾَْقل: بذات اهلل تًٚػ، َُ . وؾٔف رد ظذ ادًتزفٜ افَٚئِغ بخِؼ اف

رآَن ـالُم » وشبؼ افتٍهٔؾ حتٝ ٕص ادٗفػ: افَرآن افُريؿ وحدوثف ظذ اإلضالق. َُ وإنَّ اف

 ًٓ ٍٜ ؿق َّٔ
ٍِ  ش اهلل، مْف َبَدا بال ـٔ

أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أن ـالم اهلل ؽر خمِقق، وخٚفٍٓؿ  :أي ،يًتَد أهؾ اإليامن -8

 ؿٚل تًٚػ: ـالم اهلل خمِقق وحٚدث ظذ اإلضالق. ؾَٚفقا: ،واجلّٜٓٔ ،وافُرامٜٔ ،ادًتزفٜ

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌُّّٱ
(٥٥١امنصاء/ ) َّ مت  زت

مـ ؾٚرق اجلامظٜ ِؿَٔد ِصز ؾَد خِع ربَٜ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  وؿٚل رشقل اهلل

 (4131، وؿٚل: حس صحٔح ؽريٛ. وشْـ أيب داود، رؿؿ:279)شْـ افسمذي، رؿؿ: ش.اإلشالم ِمـ ُظَُْف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   669   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
، 18449)مسْد أمحد، رؿؿ:ش.اجلامظٜ رمحٜ وافٍرؿٜ ظذاب»وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 وإشْٚده ؤًػ(

فـ دمّع أمتل ظِی والفٜ، ؾًُِٔؿ بٚجلامظٜ، ؾ٘ن : »وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ

رواه : (5/393، ظـ ابـ ظّر. وؿٚل اهلٔثّل ذم جمّع افزوائد )91)ادًجؿ افُبر فِىزاين، رؿؿ:ش.يد اهلل ظِی اجلامظٜ

 وهق ثَٜ( ،افىزاين ب٘شْٚديـ، رجٚل أحدمهٚ ثَٚت رجٚل افهحٔح، خال مرزوق مقػ آل ضِحٜ

أو  -إن اهلل ٓ جيّع أمتل » مذي ظـ ابـ ظّرريض اهلل ظْف مرؾقظٚ:روى اإلمٚم افس

أمٜ حمّد صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ظِی والفٜ، ويد اهلل مع اجلامظٜ، ومـ صذَّ صذَّ إػ  -ؿٚل

ؿٚل افنٔخ صًٔٛ إرٕٚوط: حديٞ حسـ أو صحٔح بىرؿف . 235)شْـ افسمذي، رؿؿ: ش.افْٚر

 وصقاهده(

ٔ ئًٚ : »وؿٚل ظبد اهلل بـ مسًقد مٚ رأی ادسِّقن حسًْٚ ؾٓق ظْد اهلل حسـ، ومٚ رأوا ش

ٔ ٌئ   ، و إشْٚده حسـ(36۰۰)مسْد أمحد، رؿؿ: ش.ؾٓق ظْد اهلل ش

)ادستدرك ش.إن اهلل تًٚػ فـ جيّع مجٚظٜ حمّد ظذ والفٜ»وؿٚل ظبد اهلل بـ مسًقد: 

 ذهبل(وؿٚل احلٚـؿ: صحٔح ظِی ذط مسِؿ، وواؾَف اف. 8545فِحٚـؿ، رؿؿ:

 

 64-  ٍُ ِل امِْلتْنَِث ةَِذًٍْب، َوا لَْه يَْصخَِدنَّ َْ َ
َخًدا ِوْي أ

َ
ُر أ  .(1)َوََل ًَُكفِّ

 65- . ٍُ ْيَىاِن َذًٌْب لَِىْي َعِىنَ  َوََل َنُلُِل/ ََل يَُُضُّ َوَع اإْلِ
  

 : أقسام الؽػر

ًرض ظذ اإلشالم.يافٍُر افذي  ـٍر آرتداد: (1)
ًْٚ واإلشالم طٚهًرا.ـقن افٍُر بٚض :ـٍر افٍْٚق (2)
مـ يًتَد ؿًِبٚ، وفُـ يُْر وٓ يَْٚد، ـٖيب ضٚفٛ. ر:ـٍر اإلُٕٚ (3)
َدم افدهر وـقٕف متكًؾٚ. دهريٜ:ـٍر اف (4) َِ مـ يَقل ب
يَقل بقجقد اهلل تًٚػ. مـ ٓ ـٍر افتًىٔؾ: (5)
إذاك ؽر اهلل تًٚػ بف. :ـٍر افؼك (6)
افنؽ ذم رضوريٚت افديـ. :ـٍر آرتٔٚب (7)

                                                 
 . وهل زيٚدة حسْٜ أثبتْٚهٚ مـ بَٜٔ افْسخ.«مٚ مل يستحِف»إػ ؿقفف  «ٓ ٍُٕر»مـ ؿقفف  1( شَط مـ 1)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   67   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افٔٓقد وافْهٚرى ادٗمْغ بٚفُتٛ افسامويٜ افَديّٜ دون افَرآن  ٜٔ:ـٍر افُتٚب (8)

افُريؿ.
مثؾ إُٕٚر إبِٔس ؾوؾ آدم  ا، يًرف وٓ يَرُّ بف.اجلحقد: افٍُر بٚفًّد تُزً  ـٍر (9)

 (٥٢األعراف/ ) َّ مه جه ين  ىن من خن ُّٱوٕداؤه بـ ظِٔف افسالم.

(1)  :بقة؛ ٕهنٚ ذم ؽر ظنرتف،مثؾ أن يٍُر بٚفْ ا،أو ظْٚدً  مـ يُْر ظداءً  ـٍر افًْٚد 

مثؾ ـٍر أيب جٓؾ.
أو  يتديـ بديـ. وذم افقاؿع ٓ ؿٜ: أن يدظل اإلشالم، ويًسض ظِٔف،ـٍر افزٕد  (11)

بهبٌٜ  هيَر بٚإلشالم. وإٕام صبغ ـٍر وٓ يوع مٚرـٜ اإلشالم ظذ ـٍره، فَْؾ:

بقوع  ـام حتٚول ادرأة حتقيؾ ـأل افسبٚضٜ، اإلشالم ٕجؾ اجلق افذي ئًش ؾٔف

َِ  در ادرأة(،ؿِ  :أي.)«گزن دي» وربام يُقن افتقابؾ ظِٔف فذيذة شٚئٌٜ.  در ادرأة ٓؾ

 وـذفؽ افزٕديؼ ٓ يرى ٍٕسف متَٔدا بديـ مـ إديٚن. ختتص بىًٚم دون ضًٚم،

ومٚ  وهذا ؽر خمتص بديـ مـ إديٚن.، ختتص بىًٚم دون ضًٚم ـام أن افَدر ٓ

افراهـ. أو ادًْك: ٓهيؿ افرجؾ ؿدر ادرأة ومٚذا ضبخ أـثر أمثٚل هٗٓء ذم افًك 

 «ؽٔٚث افٌِٚت» يّٝ إػ ديـ مـ إديٚن بسبٛ. وجٚء ذم ـذفؽ افزٕديؼ ٓ ؾٔٓٚ،
ـتٚب  «زٕد»و وافٔٚء فِْسبٜ، وافُٚف فِتهٌر،، «زٕديؽ»أصِف مـ  :(25ص)

 ٓ ديـ فف. ثؿ أضِؼ جمٚزا ظذ مـ .«افزٕديؼ» يىِؼ ظذ مًتَْٔف أتبٚع افزردصٝ.

وبٍِظ أين: افزٕديؼ مـ ٓ يتَٔد بديـ. 
تٖويؾ رضوريٚت افديـ مع ادظٚء اإلشالم. :ـٍر اإلحلٚد  (12)

ٔا  أهؾ افسْٜ واجلامظٜ:يَقل  إٓ أن  ٚ،يوًػ إيامن ادرء بٚدًهٜٔ، وٓخيرج مْف ـِ

    اشتحالل ادًهٜٔ ـٍر.

ئر. وؿٚفٝ ادرجئٜ : اإليامن هق خيرج ادٗمـ مـ اإليامن بٚرتُٚب افُبٚ ؿٚفٝ اخلقارج:

 تٍْع مع افٍُر ضٚظٜ.  ـام ٓ يرض مع اإليامن مًهٜٔ، ؾال افتهديؼ افَِبل ؾَط،

ؾٓؿ ؿٚئِقن بٚدْزفٜ بغ  يٍُر. وٓ مرتُٛ افُبرة خيرج مـ اإليامن. ادًتزفٜ:وؿٚفٝ 

رة خمِدا ذم ويًتز اخلقارج وادًتزفٜ مرتُٛ افُب فٔس بُٚؾر وٓ مسِؿ. :أي ادْزفتغ.

  افْٚر.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   671   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأهُؾ افُبِٚئر مـ » تَسٔؿ ادًهٜٔ وافتٍٚصٔؾ حقل افُبٚئر راجًٓٚ ذم ٕص ادٗفػ:

ُدون ُُِدون، إذا مُٚتقا وهؿ ُمَقح  ر ٓ خَي  .ش أمٜ حمٍّد صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افَّْٚ

 

 66-  ُُ َِ َعٌْ ْن َيْعُف
َ
ٌِْْيَ أ ٌََّث َوًَرُْجِ لِنُْىْدِصنِْْيَ ِوَي الُْىْؤِو ُه اجْلَ ُُ ْه، َوُيْدِخنَ

، ٍِ ْه، (1)ةِرَْْحَِخ ُِ َوُي َعنَيْ
ْ
ٌَّثِ  (2)َوََل ًَأ ْه ةِاجْلَ ُُ َ ُد ل َُ ْه، (3)َوََل نَْش ُِ ، َونَْصخَْغِفُر لُِىِصيْئِ

هْ  ُِ هْ (4)َوََنَاُف َعنَيْ ُُ ٌُِّط  .(5)، َوََل ُنَل
 

 ـة: يصح الشفادة هلم باجل وال يرجى دخول اجلـة لؾؿممـني الصاحلني؛

ًٕهّٓؿ  وٓ ؾْرجق دخقل افهٚحلغ اجلْٜ، دخقل اجلْٜ بٍوؾ اهلل تًٚػ ٓ بٕٚظامل؛

ٕنٓد ٕحد بدخقل  وٓ مـ ارتُٚب إظامل افتل حتبط اإليامن وثقاب إظامل افهٚحلٜ.

ًٜ  اجلْٜ صٓٚدةً  ًَ  إٓ دـ بؼه افَرآن أو افسْٜ بٚجلْٜ. ؿٚضً   ٚ.و شٖٔيت تٍهِٔف ٓح

 كقلس من ادغػرة:  وال ني العصاة ادماخذة،ـمخيشى عذ ادم

ـام ٕٖمؾ ادٌٍرة مـ اهلل  خينك ظذ افًهٚة مـ ادٗمْغ ادٗاخذُة بًّٚصٔٓؿ وذٕقهبؿ؛

 (١٣اإلرساء/ ) َّخف حف جف  مغ ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ ذم أهؾ اإليامن: تًٚػ مع ذفؽ.

ـَ اد» -1 ْحِسِْْغَ ِم ُّ ِْ
ْرُجق فِ َٕ ٍُ َو ًْ َٜ بَِرمْحَتِفِ ِٗمِْْغَ َأْن َي ُؿ اجْلََّْ ُٓ َِ ْؿ، َوُيْدِخ ُٓ  ش:َق َظْْ

  :دخول اجلـة بػضل اهلل أو باألعامل؟

 (5/55)افبحر ادحٔط ٕيب حٔٚن إٕدفز  يَقل ادًتزفٜ: دخقل اجلْٜ بٚفًّؾ ٓ بٚفٍوؾ.

  مْٓٚ: ٕسٛ افَرآن افُريؿ دخقل اجلْٜ إػ إظامل ذم ـثر مـ أيٚت،

                                                 
، وهل زيٚدة حسْٜ مـ حٔٞ تًٔغ مًْك 33، 17، 16، 4بتْٚه مـ أث «أن يًٍق ظْٓؿ، ويدخِٓؿ اجلْٜ برمحتف»( ؿقفف 1)

.«مـ ادٗمْغ»ؿقفف  35افرجٚء. وهق شٚؿط مـ بَٜٔ افْسخ. وشَط مـ 
.«وٕخٚف ظِٔٓؿ ـام ٕخٚف ظذ إٍٔسْٚ، وٕستٌٍر هلؿ ـام ٕستٌٍر ٍٕٕسْٚ»بًده زيٚدة  7( ذم 2)
. وافهحٔح مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ.«بٚجلْٜ»ؿقفف  8 . و شَط مـ2شَط مـ  «وٓ ٕنٓد هلؿ بٚجلْٜ»( ؿقفف 3)
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. «.وٕخٚف ظذ حمسْٓؿ» 12. وذم 7شَط مـ  «وٕخٚف ظِٔٓؿ»( ؿقفف 4)
 . وادًْك شقاء.«مـ رمحٜ اهلل»بًده زيٚدة  22، 13( وذم 5)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   672   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (١٢انلدل/ ) َّ مس  خس حس جس مخ ُّٱ
 (٣٢الزخرف/ ) َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ

َٜ » وذم احلديٞ: ُِف اجلْ َّ َٝ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل: شفـ ُيدِخؾ أحًدا َظ ٓ، »، ؿٚفقا: و ٓ إٔ

 ٍٜ دين اهللُ بٍوؾ ورمح َّّ  (5673)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.وٓ إٔٚ إّٓ أن يتٌ

 بٚفٍوؾ؟ مـ وجقه خمتٍِٜ، جيّع أهؾ افسْٜ واجلامظٜ بغ افَقفغ: اجلْٜ بٚفًّؾ أو

 تتِخص ذم شتٜ: 

وافسبٛ احلََٔل هق ؾوؾ اهلل  ٓ شبٛ حََٔل. افًّؾ شبٛ طٚهر إحسٚين، -1

 تًٚػ وحسـ افتقؾٔؼ.

ـام  هق افٍوؾ وافتقؾٔؼ. وافسبٛ إصع افًّؾ شبٛ، وفُـ شبٛ افسبٛ، -2

وفُـ شبٛ افسبٛ هق افرشقل  َٕقل: تَقى ؾالن ثّرة مـ ثامر جٓقد صٔخف،

اهلل ظِٔف وشِؿ. صذ
ويرد ظِٔف أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ٓ ـؾ ظّؾ. افًّؾ ادَبقل شبٛ، -3

وظّؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مَبقل، فٔس ظّال ظٚمٚ. ٍٕك ظِّف،
افًّؾ افدائؿ شبٛ اجلْٜ، وافًّؾ ؽر ادستّر فٔس شببٚ فِدخقل إويل. -4
ؾٚفًّؾ أي  اإليامن، َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱٱادراد بَقفف: -5

وإظامل إخرى فٔسٝ شببٚ إٓ بٍوؾ اهلل تًٚػ. اإليامن شبٛ اجلْٜ،
وافبٚء ذم  فًِقض، -افبٚء ذم احلديٞ افذي ورد ؾٔف ظدم ترتٛ اجلْٜ ظذ افًّؾ -6

اجلْٜ فٔسٝ ظقوٚ ظـ افًّؾ  :أي افًّؾ افذي يستٛ ظِٔف اجلْٜ فِّهٚحبٜ.

ؾُٔػ يسٚوي افًّؾ بوًٜ  ٔٚن ذم افًرف.ٕن افًقض وادًقض ظْف ش افدائؿ؛

أيٚم اجلْٜ افدائّٜ؟ ًٕؿ بغ افًّؾ واجلْٜ مهٚحبٜ مَٚرٕٜ.

  :هل جيب عذ اهلل تعاىل جمازاة العبد أو معاقبته عذ األعامل؟

ؾٔجٛ ظذ اهلل تًٚػ جمٚزاهتٚ وادًٚؿبٜ افًّؾ أمٌر صٚقٌّ جيِٛ أجُره.  ؿٚفٝ ادًتزفٜ:

 ظِٔٓٚ.

مل تسِٚو ًّٕٜ واحدة مـ ًٕؿ  مجًٝ ضٚظٚت افًبد ـِٓٚ، فق ٜ واجلامظٜ:يَقل أهؾ افسْ

 ٚ. ؾِق وجٛ ظِٔف رء فًٚد احلٚـؿ حمُقمً  ثؿ إن اهلل تًٚػ حٚـؿ، اجلْٜ.
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 فق مل جيٛ ظِی اهلل تًٚػ ثقاُب ادىٔع ٕدَّی إػ افُسؾ. ؿٚفٝ ادًتزفٜ:

 ،ؾٚفتجٚرة ظذ افيـ،ّٜ أمقرهٚ طـ افثقاب يدؾع افُسؾ. وافدٕٔٚ ؿٚئ :اجلواب

 واإليامن ظبٚرة ظـ اجلّع بغ افرجٚء واخلقف.  وافهْٚظٜ ٕتٚئجٓٚ طْٜٔ. ،وافزراظٜ

 يٗجر ظذ افهالة ـذا، وظذ ؾّثال فق مل جيٛ فُذب افْهقص. ؿٚفٝ ادًتزفٜ:

  افهقم ـذا.

 ․ـالمْٚ ذم افقجقب، أي: فٔس بقاجٛ ظِی اهلل، ٓ ذم افقؿقع :اجلواب

 فق مل يًٚؿٛ افًٚيص ظذ افذٕقب فتجرأ افْٚس ظِٔٓٚ.  :ادًتزفٜؿٚفٝ 

 طـ افًَٚب يٍُل فدؾع اجلرأة. :اجلواب

 فق مل يًٚؿٛ افًٚيص ٕدَّی إػ تسقيٜ افًٚيص وادىٔع. فٜ:ادًتزؿٚفٝ 

ؾٚدىٔع يرجك فف رؾع افدرجٚت،  يًدٓن. أمؾ افثقاب، وخقف افًَٚب ٓ اجلواب:

  قيٚن؟ؾٖٕك يست وافًٚيص خيٚف افًَٚب،

  جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱفٜ أيوٚ بَقفف تًٚػ:اشتدفٝ ادًتز

 «ذظ»و (٥٠٠امنصاء/ ) َّحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 :أي﴾  حق ﴿و فِقجقب.( ٥٣آل عىران/ ) َّ  جت هب مب خب حب ُّٱـام ذم ؿقفف تًٚػ: ،فِقجقب

 (١٩اْلج/ ) َّ مج  حج مث ٱُّٱٕحق ؿقفف تًٚػ:، «وؿع»ظذ مًْك «وجٛ»ـام يىِؼ  وجٛ.

 ي: وؿًٝ جْقهبٚ.أ

ومًْك افقجقب اإلحسٚين أن اهلل  ادراد  بف افقجقب اإلحسٚين ٓ افَٕٚقين. اجلواب:

 حم جم يل ىل مل ُّٱـام ذم ؿقفف تًٚػ: تًٚػ تقػ ذفؽ بٍْسف، دون إجيٚب أحد ذفؽ ظِٔف.
ِد/ ) َّ يم ىم مم خم مْف ؾِٔس مًْٚه أن افرزق واجٛ ظذ اهلل تًٚػ؛ بؾ ؾوؾ  (٩َ

ٓ وجقب  هذا وجقب تٍوع، :أي وؿد تقػ اهلل تًٚػ ذفؽ بٍْسف، وإحسٚن إػ اخلِؼ.

 (129-5/125)راجع: ذح ادَٚصد، ادَهد افسٚدس، افٍهؾ افثٚين، ادبحٞ افتٚشع: افثقاب ؾوؾ  اشتحَٚق.

ٕٖمـ ظذ ادسِّغ أن يهدر مْٓؿ أظامل  ٓ :أي. «وٕٖٓمـ ظِٔٓؿ»ؿقل ادهْػ:  -2

مثؾ افًجٛ وافُزيٚء؛  أو حتبط ثقاب إظامل افهٚحلٜ، مثؾ افٍُر وافٍْٚق. إيامهنؿ، حتبط

 (٥٥األعراف/ ) َّمت زت رت يب ىب  نب مب ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ٕهنؿ ؽر مًهقمغ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   674   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إنَّ أحَدـؿ  فًّٔؾ بًّؾ أهؾ اجلْٜ حتی ٓ »وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

َٔدُخؾ افَْٚر، وإن  يُقن بْٔٓٚ وبْٔف إٓ ِذراٌع، ؾَٔسبِؼ ظِٔف افُتٚب، ؾًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْٚر ؾ

َٔسبِؼ ظِٔف افُتٚب،  أحدـؿ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْٚر حتی مٚ يُقن بْٔٓٚ وبْٔف إٓ ذراع، ؾ

َٔدُخِٓٚ  (7454)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.ؾًّٔؾ ظَّؾ أهؾ اجلْٜ ؾ

  ؾِرجع إفٔٓٚ. شؿِ َوإَْظاَمُل بِٚخْلََقاتِ »هلٚ ذم ؿقل ادهْػ وشبَٝ روايٚت أمثٚ

ٕنٓد صٓٚدة ؿٚضًٜ بٚجلْٜ دـ مل  ٓأي:  ش.وٓ ٕنُٓد هلؿ بٚجلَّْٜ»ؿقل ادهػ:  -3

 تبؼه افْهقص هبٚ مـ أهؾ اإليامن. 

 الشفادة باجلـة ألهل اإليامن: 

 يامن بٚجلْٜ: هؾ اإلاختٍِٝ إؿقال ذم افنٓٚدة ٕ

ٕن إٕبٔٚء ـِٓؿ  ة ؿٚضًٜ؛نٓد فألٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسالم خٚصٜ بٚجلْٜ صٓٚديُ  -1

 وظبٚد مَربقن إػ اهلل تًٚػ.  مًهقمقن،

ـٚفًؼة  نٓد بٚجلْٜ ٕهؾ اإليامن افذيـ دفٝ افْهقص ظذ أهنؿ مـ أهؾ اجلْٜ،يُ  -2

 ،وأصحٚب احلديبٜٔ ،وثٚبٝ بـ ؿٔس، وأصحٚب بدر ،واحلسغ، وؾٚضّٜ ،واحلسـ ،ادبؼة

 وؽرهؿ ريض اهلل ظْٓؿ. 

أبق بُر ذم »بـ ظقف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:  ظـ ظبد افرمحـ

اجلْٜ، وظّر ذم اجلْٜ، وظثامن ذم اجلْٜ، وظعٌّ ذم اجلْٜ، وضِحٜ ذم اجلْٜ، وافزبر ذم اجلْٜ، 

وظبد افرمحـ بـ ظقف ذم اجلْٜ، وشًد ذم اجلْٜ، وشًٔد ذم اجلْٜ، وأبق ظبٔدة بـ اجلراح ذم 

 ، وإشْٚده صحٔح(368ؿ:)شْـ افسمذي، رؿش.اجلْٜ

 ػ هذه إشٚمل ذم افبٔٝ  إردي افتٚيل: مجًْٚ اإلصٚرات إ

 وہ احصہب نج وك تنج ںیم یلم نیكست ےہ 

 

 اچر نیع اط و زا و دو افل دو نیس ںیہ ۞

 )افهحٚبٜ افذيـ اضّٖٕقا إػ اجلْٜ،أربع ظْٔٚت وضٚ، وأفٍٚن، وشْٔٚن( 

)شْـ ش.احلسـ واحلسغ شٔدا صبٚب أهؾ اجلْٜ» وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ:

 ، وؿٚل افسمذي: حديٞ حسـ صحٔح(371افسمذي، رؿؿ:

، 3414)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.ؾٚضّٜ شٔدة ٕسٚء أهؾ اجلْٜ»وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 ل(وؿٚل احلٚـؿ: صحٔح اإلشْٚد. وواؾَف افذهب. 4733وؿٚل: حديٞ حسـ. وادستدرك فِحٚـؿ، رؿؿ:
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فًؾ اهللَ اضِع ظِی أهؾ بدر ؾَٚل: اظِّقا مٚ صئتؿ »وؿٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 (3684)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.ؾَد وجبٝ فُؿ اجلْٜ، أو ؾَد ؽٍرت فُؿ

 يك ىك  مك لك اك يق ُّٱؿٚل اهلل تًٚػ ذم أصحٚب احلديبٜٔ ذم افَرآن افُريؿ:و
 (٥٢امفخح/ ) َّ يل ىل مل

ه -3 ٚ  ؿقيا وٕٖمؾ أماًل  افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ أهؾ اجلْٜ، ٕنٓد بٚجلْٜ دـ ظدَّ

  ذم اجلْٜ ذم حؼ ادسِؿ، وٓ َٕىع بف.

ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ؿٚل: مروا بجْٚزة ؾٖثْقا ظِٔٓٚ خرا، ؾَٚل افْبل صِی اهلل ظِٔف 

ا، ؾَٚل: وجبٝ. ؾَٚل ظّر بـ اخلىٚب  وشِؿ: وجبٝ. ثؿ مروا بٖخری ؾٖثْقاظِٔٓٚ ذا

ا ريض  اهلل ظْف: مٚ وجبٝ؟ ؿٚل: هذا أثْٔتؿ ظِٔف خًرا ؾقجبٝ فف اجلْٜ، وهذا أثْٔتؿ ظِٔف ذا

 (1587صحٔح مسِؿ، رؿؿ:.1278)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.ؾقجبٝ فف افْٚر، إٔتؿ صٓداء اهلل ذم إرض

ؾٖخزهؿ افْبل  وورد ذم حديٞ آخر أن افهحٚبٜ طْقا بًض افْٚس مـ أهؾ اجلْٜ،

 .ٔف وشِؿ بٖٕف مـ أهؾ افْٚرصذ اهلل ظِ

ظـ شٓؾ ؿٚل: افتَی افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ وادؼـقن ذم بًض مٌٚزيف، 

ًة  ًة وٓ ؾٚذَّ ؾٚؿتتِقا، ؾامل ـؾُّ ؿقم إػ ظسُرهؿ، وذم ادسِّغ رجؾ ٓ يدع مـ ادؼـغ صٚذَّ

إٕف مـ أهؾ »ٌن، ؾَٚل: إٓ اتبًٓٚ ؾرَضهبٚ بسٍٔف، ؾَٔؾ: يٚ رشقل اهلل، مٚ أجرأ أحٌد مٚ أجرأ ؾال

ْٚ مـ أهؾ اجلْٜ، إن ـٚن هذا مـ أهؾ افْٚر؟ ؾَٚل رجٌؾ مـ افَقم: ٕتبًَّْف، شافْٚر ، ؾَٚفقا: أيُّ

ُٝ مًف، حتی ُجِرَح، ؾٚشتًجؾ ادقَت، ؾقوع ِٕهٚب شٍٔف بٕٚرض،  ؾ٘ذا أهع وأبىٖ ـْ

َتؾ ٍَٕسف، ؾجٚء افرجؾ إػ ََ  افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ وُذبَٚبف بغ ثدَئف، ثؿ حتٚمؾ ظِٔف ؾ

إن افرجؾ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ »ؾٖخزه، ؾَٚل: ش ومٚ ذاك؟»ؾَٚل: أصٓد إٔؽ رشقل اهلل، ؾَٚل: 

اجلْٜ ؾٔام يبدو فِْٚس، وإٕف دـ أهؾ افْٚر، ويًّؾ بًّؾ أهؾ افْٚر، ؾٔام يبدو فِْٚس، وهق مـ 

 (427)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:ش.أهؾ اجلْٜ

َِِؿ مْف أن طـ ادس ًُ ويَقى إمؾ ذم ـقٕف مـ  ِّغ أحدا مـ أهؾ اجلْٜ مـ ادبؼات،ؾ

ُيقِصؽ أن تًرؾقا أهؾ اجلْٜ، مـ أهؾ » ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : أهؾ اجلْٜ.

بٚفثْٚء احلسـ، وافثْٚء افسٔئ، إٔتؿ صٓداء اهلل »، ؿٚفقا: بؿ ذاك؟ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل: شافْٚر

 ، وإشْٚده حسـ( 4221جف، رؿؿ:)شْـ ابـ مٚش.بًوُؿ ظذ بًض
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ظـ ظٚئنٜ أم ادٗمْغ ؿٚفٝ: تقذم صبلٌّ ؾَد روي  وأمٚ افَىع بٚفنٓٚدة فف بٚجلْٜ ؾال؛

ؾَِٝ: ضقبك فف ظهٍقر مـ ظهٚؾر اجلْٜ. ؾَٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: أوٓ 

 (4812مسِؿ، رؿؿ:)صحٔح ش.تدريـ أن اهلل خِؼ اجلْٜ وخِؼ افْٚر، ؾخِؼ هلذه أهال، وهلذه أهال

 .ؾنٓٚديت ظِٔؽ فَد أـرمؽ اهلل ؿٚفٝ أم افًالء بًد وؾٚة ظثامن بـ ميًقن ذم حَف:

  (2687)صحٔح افبخٚري، رؿؿ: شأن اهلل أـرمف؟ ومٚ يدريِؽ »ؾَٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 ؿٚل افؼاح: ٕىِؼ افنٓٚدة افَٚضًٜ ؾٔام خيص افٌٔٛ. ظِؿ مـ هذا احلديٞ إٔف ٓ 

ويْٚشٛ ذم  وافنٓٚدة وافَسؿ يتٖتك ظذ مٚ صٚهده ادرء. ؿٚئّٜ مَٚم افَسؿ. «أصٓد» ـِّٜ

ََِّؿ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افُِامت  مثؾ هذه ادقاوع ـِامت دافٜ ظذ افرجٚء وإمؾ. وَظ

 تْٚشٛ.  وـره افُِامت افتل ٓ ادْٚشبٜ،

ْٔئٓؿ»ؿقل ادهْػ:  -4  ُِس
ُر دِ ٍِ َٕستٌَ ْٖٕٚ ؾ ٚ اهلل تًٚػ بٚٓشتٌٍٚر؛أمرٕ :أي .شو

 (٥٠ًِح/ ) َّ  مك لك خك حك جك ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ،ٕستٌٍر ٕهؾ ادًٚيص مـ أهؾ اإليامن

 ظذ أن إٕبٔٚء وافهٚحلغ وادالئُٜ يستٌٍرون فِّٗمْغ. 

 َّٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم ٱُّٱؿٚل ٕقح ظِٔف افسالم:
(٢٢ًِح/ )

 َّ مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱوؿٚل إبراهٔؿ ظِٔف افسالم:
 (٥٥إةراَيه/)

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ حُٚيٜ ظـ يًَقب ظِٔف افسالم:

ِشف/ ) َّ يئ ىئ  (٥٢ي

 َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ فْبٔف حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:
 (٩٢انلِر/ )

 (٥٥ُمىد/ ) َّهب مب  هئ مئ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوؿٚل تًٚػ: 
 (٥٠ اْلرش/)

 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٣اغفر/ ) َّجس

ؿْ » ؿقل ادهْػ: -5 ِٓ ْٔ َِ ََٕخُٚف َظ ٕخٚف ظذ ادٗمْغ افًهٚة ظَٚب اهلل  :أي. شَو
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امنصاء/ ) َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱؿٚل تًٚػ: ٕن اهلل تًٚػ تقظد ظذ إظامل افسٔئٜ، تًٚػ؛

٥٢١) 

 (٢زلزمث/ ال) َّ  مب خب حب جب هئ مئ ُّٱوؿٚل تًٚػ:

ؿْ » ؿقل ادهْػ: -6 ُٓ ْ ُى ََ ُٕ ٕجًؾ ادٗمْغ افًهٚة آئسغ مـ رمحٜ اهلل؛  ٓ :أي ش.وٓ 

 (١٩اْلجر/ ) َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ٕن افٖٔس مـ رمحتف ـٍر.

 (٥٢امنصاء/ ) َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٥٠٢اتلِبث/ ) َّ يل ىل مل

 ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٢٢٥ابللرة/ ) َّيق ىق يف

 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّوؿٚل تًٚػ:

 (١١الزمر/ ) َّ جح مج حج مث متهت خت
 

 

يَاُس َيٌُْلًَلِن َعْي الِْىنَّثِ  -67 ْوُي َواإْلِ
َ
ُُ (1)َواأْل ِل ، وََشِبيِْل اْْلَقِّ ةَيٌَْ َْ َ

َىا أِل
 .(2)امِْلتْنَثِ 
  

 اجلرأة والقلس كالمها مما خيرج من اإلسالم: 

 أو اجلرأة ظذ اهلل تًٚػ وظذابف وافٖٔس مـ رمحتف؛ ،إمـ مـ افقؿقع ذم ادًهٜٔ

ف مـ افًذاب. ـالمهٚ ممٚ خيرج  ادرء مـ اإلشالم؛ ٕن اهلل تًٚػ وظد بٚفرمحٜ، واهلل  وخقَّ

وذفؽ ٕن افٖٔس مـ رمحٜ اهلل يًدل افيـ بًدم ؿدرتف ظذ افًٍق  .تًٚػ ؿٚدر ظِٔٓام

ومهٚ ممٚ  ـذفؽ اجلرأة ظذ افًذاب يًدل افيـ بًدم ؿدرتف تًٚػ ظذ افًذاب. وادٌٍرة.

  خيرج ادرء مـ اإلشالم.

                                                 
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.«مِٜ اإلشالم» 32، 16( ذم 1)
. وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وٓ يرض ادٍٓقم.2شَط مـ  «ٕهؾ افَبِٜ»( ؿقفف 2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   678   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(٥٥األعراف/ ) َّ مت زت رت يب ىب  نب مب ربزب يئ ىئ ُّٱؿٚل تًٚػ:
ِش) َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱوؿٚل تًٚػ:  (٢٣ف/ ي

 ادممن خياف عذاب اهلل ويرجو رمحته: 

 رن مم ام  يل ىل ٱُّٱؿٚل اهلل تًٚػ وهق يذـر ادٗمْغ افهٚحلغ: 

 (٥٩الصجدة/ ) َّ نن من زن

 (١٩األعراف/ ) َّ خص حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٥٠األًبياء/ ) َّجغ مع جع ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (١٣اإلرساء/ ) َّ خف حف جف  مغ ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

ريض اهلل تًٚػ ظْف أن افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ دخؾ ظِی صٚبٍّ وهق ذم  وظـ إٔس

ادقت ؾَٚل: ـٔػ دِمُدك؟ ؿٚل: واهلل يٚ رشقل اهلل أين أرجق اهلل، وإين أخٚف ُذٕقيب، ؾَٚل 

رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: ٓ جيتًّٚن ذم ؿِٛ ظبٍد ذم مثؾ هذا ادقضـ إٓ أظىٚه اهللُ مٚ 

 وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حسـ(. 95)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.ف ممّٚ خَيٚفيرجق، وآمَْ 

يرض مع  ٓ افَٚئِقن: مٚ ظِٔف ادرجئٜ، وهق  إمؾ ذم رمحٜ اهلل أمـ مـ ظذابف،افٌِق ذم

وهق مٚ ظِٔف ادًتزفٜ واخلقارج؛  وافٌِق ذم اخلقف مـ ظذابف يٖس وؿْقط. اإليامن مًهٜٔ.

وادذهٛ افقشط بْٔٓام مذهٛ أهؾ افسْٜ  خٚرج اإليامن،ٕهنؿ يًدون مرتُٛ افُبرة 

 واجلامظٜ. 

 ثالث يبعثن عذ العؿل: 

اخلقف. و يًبد أهؾ  -3 إمؾ. -2  ادحبٜ.-1 ادرء ظذ افًّؾ: تبًٞثالث خهٚل 

وخلقؾٓؿ مـ ظذابف. حُك اإلمٚم  اإليامن اهللَ تًٚػ حباٚ فف، وأمال ذم رمحتف وؾوِف وثقابف،

مـ ظبد اهللَ بٚخلقف ؾٓق حروري، ومـ ظبده بٚفرجٚء » مُحقل افدمنَل ؿقفف: افٌزايل ظـ

ؾٓق مرجئ، ومـ ظبده بٚدحبٜ ؾٓق زٕديؼ، ومـ ظبده بٚخلقف وافرجٚء وادحبٜ ؾٓق 

 ، ط: دار ادًرؾٜ(.2/166)إحٔٚء ظِقم افديـ ش.مقحد

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   679   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْيَىاِن إَِلَّ ِِبُدُ  -68   .َوََل ََيُْرُج امَْعتُْد ِوَي اإْلِ ٍِ ٍُ ِفي ْدَخنَ

َ
ِِْد َوا أ

   

 افَٚئِغ بخروج مرتُٛ افُبرة مـ اإليامن.  ؾٔف رد ظذ ادًتزفٜ واخلقارج؛

أو ِضؿـ:ا فؽػر:  أما إكؽار اإليامكقات رصاحة:  ارتؽاب ادعايص لقس كػرا،
مل يهدر  مٚ -بًد افدخقل ؾٔف–خيرج افًبد مـ اإليامن  ؾال اإليامن وافٍُر متوٚدان.

ًٜ –ُٚر مْف إٕ ؾ٘ن أؿر افًبد برضوريٚت  أو تُذيٛ دٚ دخؾ بف ذم اإليامن. -ٚأو وًّْ  ساح

افتل تستِزم تُذيبف ـٚٓشتٓزاء بٚهلل أو  مـ افُبٚئر، ثؿ ارتُٛ ـبرةً  افديـ بِسٕٚف وؿِبف،

ـٚفنؽ ذم ؿدرة اهلل تًٚػ ظذ ـؾ  رشقفف أو أمر ذظل ؾَد ـٍر، أو اظتَد مٚ يْٚذم اإليامن،

أو أتك ؾًال يستِزم آشتخٍٚف بديـ  أو إُٔره، إحٚضٜ اهلل تًٚػ ـؾ رء ظِام، رء أو

ؾٓذه افهقر وإن  وٕحق ذفؽ. ،وافسجقد فِهْؿ اإلشالم، ـرمل ادهحػ ذم ادُٚن افَذر،

 ًٜ ٕن ظِّف هذا يْٚذم افتهديؼ  ، وفُْٓٚ ظالمٜ ظذ اإلُٕٚر؛مل يقجد ؾٔٓٚ اإلُٕٚر ساح

 ؾٍُٔر.  افَِبل،

حيُؿ بٚفردة  وٓ ٌٔبـ ظـ افبٚل هْٚ إٔف ٓ حيُؿ بٚفردة إٓ  بٖشبٚب افردة افَْٜٔٔٔ،ي وٓ

ٌة ٓ » ؿٚل افًالمٜ ابـ ظٚبديـ: بْٚء ظذ افنؽ. ؿ هبٚ، ومٚ َيُنؽُّ إٔف ِردَّ َُ ٌة حُي ـ إٔف ِردَّ ََّ مٚ تٔ

ُِق، ويْبٌی فًِٚ مل إذا ُرؾَِع إفٔف حيُؿ هبٚ، إذ اإلشالم افثٚبٝ ٓ يزول بٚفنؽ مع أن اإلشالم يً

، ط: 4/224)رد ادحتٚر  ش.هذا أن ٓ ُيبِٚدر بتٍُر أهؾ اإلشالم مع إٔف يَِِض بهحٜ إشالم ادُره

 دار افٍُر(

ٍٛ مٚ» وشبؼ مزيد افتٍهٔؾ حتٝ ؿقل ادٗفػ: ْٕ ِٜ بَذ َِ ْب َِ ُر أحًدا ِمـ أهِؾ اف  ٍ َُ ُٕ مل وٓ 
َِّف   .شَيسَتِح

 ًَ هذا احلك ؾٔف ٕير...، وؿد خيرج مـ » ٕص ادٗفػ هذا:ٚ ظذ ؿٚل افنٔخ ابـ بٚز تًِٔ

ََّْٔٓٚ أهؾ افًِؿ ذم بٚب ادرتد، مـ ذفؽ: ضًْف ذم  اإلشالم بٌر اجلحقد ٕشبٚب ـثرة َب

اإلشالم، أو ذم افْبل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ، أو اشتٓزاؤه بٚهلل ورشقفف، أو بُتٚبف، أو بقء 

 ، فهٚفح ؾقزان(144ادختكة ظذ متـ افًَٔدة افىحٚويٜ، ص )ومثِف ذم افتًَِٔٚت ش.مـ ذظف شبحٕٚف

 ًٜ  . وؿد ظدد افنٔخ ابـ بٚز أشبٚبٚ ظدة أخرى فٔسٝ إُٕٚرا ساح

ؾٚٓشتٓزاء بحُؿ إشالمل، وإٓتٓٚك  ٚ، أو افتُذيٛ.ٚ ذم حُؿ اإلُٕٚر وًّْ ؿِْٚ: إهن



َ قيدةَ الع َ شرحَ   68   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إُٕٚر فَقتف وشًتف ذم ؾٕ٘ف ، «افبىؾ»ـام فق وصٍٝ هزيال فٌِٚيٜ بـ بف يَقم مَٚم افتُذيٛ.

أو رمل ادهحػ ذم افُْٚشٜ مـ ظالمٚت اإلُٕٚر.  ،اجلسؿ. ـذفؽ آشتٓزاء بحُؿ ذظل

  يهح مٚ أورده افنٔخ ابـ بٚز رمحف اهلل. ؾال ـٚفْقم موىجًٚ أو اإلؽامء يَقم مَٚم احلدث.

( 229)ص  «ٜذح افًَٔدة افىحٚوي»ٚ ذم ؿٚل افنٔخ ظبد افرمحـ بـ ٕٚس افزاك أيًو 

 ًَ ثؿ شٚق اظساوٚت افنٔخ ابـ بٚز  ،«هذه اجلِّٜ خىرة جدا» ٚ ظذ ٕص ادٗفػ هذا:تًِٔ

  رمحف اهلل.

 

َِ اإْلِكَْراُر ةِالنَِّصاِن، َواتلَّْصِدْيُق ةِاجْلٌََانِ  -69  َُ ْيَىاُن/   .(1)َواإْلِ
  

 .اإليامن: اإلؿرار بٚفِسٚن وافتهديؼ بٚجلْٚن بُؾ مٚ ظِؿ مـ افديـ بٚفرضورة

 اإليامن:  دلولتػصقل ادذاهب يف م

ؿٚل اإلمٚم مٚفؽ واإلمٚم افنٚؾًل واإلمٚم أمحد وؽرهؿ مـ ادحدثغ وبًض  -1

افًّؾ  -3، افتهديؼ بٚجلْٚن -2 اإلؿرار بٚفِسٚن، -1اإليامن جمّقع ثالثٜ أمقر:  ادتُِّغ:

 بٕٚرـٚن.

افتهديؼ  -2بٚفِسٚن، اإلؿرار  -1 اإليامن جمّقع أمريـ: ظْد أـثر احلٍْٜٔ: -2

 بٚجلْٚن.

حٍْٜٔ ذم روايٜ:  ظْد ادحََغ مـ إحْٚف، واإلمٚم ادٚتريدي، واإلمٚم أيب -3

وذط  واإلؿرار ظالمٜ ظذ افتهديؼ بٚفَِٛ، ورــ زائد. اإليامن هق افتهديؼ بٚفَِٛ.

وظدم اإلؿرار ظْد ادىٚفبٜ بف ـٍر ظْٚد. إلجراء إحُٚم افدٕٔقيٜ،
(2)

 

                                                 
 .«وتهديؼ بٚجلْٚن» 1 ،18 ،28 ،32، 5. وذم «وتهديَف ادًرؾٜ بٚجلْٚن» 36، 17، 12، 11، 9، 6، 3ذم  (1)

وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ.
 ٔئفُ ممٚ ُظِِؿ جم وتًٚػ تبٚرك وشِؿ ظـ اهلل ظِٔف اهلل صِی حمّدٌ  فبمٚ جٚء  عٔبجّ ؼي: افتهدامنُ ياإل»: ؿٔؿٚل ابـ ٕج (2)

 ذطُ  واإلؿرار ول،إ یافثٚين، وادحََقن ظِ یظِ احلٍْٜٔ ؾٖـثر ؿقٓن، اإلؿرار، مع أو ؾَط هق هؾو ،رضورةً  فب

رَّ يُ  ؾِؿ ُضقفِٛ ؾ٘ن ف،ب أَتك فُضقفِٛ ب یمت دَِ ًتَ يَ  إٔف یظِ آتٍٚقبًد  ٚافدٕٔ أحُٚم إجراء
رُ  ٓقؾ َِ ٍْ  افبحر).«ِظْٚدٍ  ـُ

 (5/129 ـادرتدي أحُٚم بٚب افرائؼ،

 ،إصٚظرة مجٓقر ظْد ادختٚر هقؾَط، و ُؼ يافتهد امنُ اإلي وهؾ: أي( ؾَط هق وهؾ: ف)ؿقف»: ـيابـ ظٚبد وؿٚل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   681   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ٕن تٚرك افًّؾ فٔس بُٚؾر ظْد أحد مـ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ. الف فٍيل؛وهذا اخل

ؾًِؿ أن افرــ إصع فإليامن هق  ـام يسَط اإلؿرار بٚفِسٚن ظْد اإلـراه ظذ ؿقل اجلّٔع.

 وـامل اإليامن يستقجٛ افًّؾ.  واإلؿرار فٌر ادًذور ذط. افتهديؼ بٚفَِٛ،

ديؼ ريض اهلل ظْف وادسِؿ افيٚمل، وظٚمٜ ادسِّغ بُر افه وؿٚفٝ ادٚتريديٜ: إن أبٚ

وأخر  ؾِٔس أن أحدهؿ يستَٔـ بثالثٜ أصٔٚء، يستقون ذم ٍٕس افتهديؼ وٍٕس افَٔغ؛

 ؾٚفْٚس متٍٚوتقن ؾٔٓٚ.  ،وافرجٚء ،واخلقف ،وإٕقار ،وأمٚ افٍُٔٔٚت يستَٔـ بنٔئغ.

ْٚؾؼ مٗمـ ـٚمؾ ذم مًتَدهؿ. ؾٚد اإليامن جمرد اإلؿرار بٚفِسٚن؛ ؿٚفٝ افُرامٜٔ: -4

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱؿٚل تًٚػ: وؿد أخز اهلل تًٚػ ظـ ادْٚؾَغ بٖهنؿ فٔسقا مٗمْغ،

 (٢ابللرة/ ) َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ؾّرتُٛ افُبرة ظْدهؿ  افًّؾ جزء ٓزم فإليامن؛ وؿٚفٝ ادًتزفٜ واخلقارج: -5

خيرج مـ اإليامن فسـف افًّؾ.
(1) 

ؾُٔقن ؾرظقن  يستِزم ذفؽ افتهديؼ. يامن مًرؾٜ افَِٛ، وٓؿٚفٝ اجلّٜٓٔ: اإل -6

وفذا ؿٚل فف  ٕٕف ـٚن يًرف مًرؾٜ تٚمٜ صدَق مقشك ظِٔف افسالم؛ مٗمْٚ ذم مًتَدهؿ؛

 (٥٠٢اإلرساء/ ) َّ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ٱُّٱمقشك ظِٔف افسالم:

                                                                                                                           
 ٓقرومن ،ٍٜحْٔ أيب ظـ مَْقل هق: وةرادسٚي ذم ؿٚل( اإلؿرار مع هق أو: ؿقفف) ة.ريظـ ذح ادسٚ ديادٚتري ؿٚل فوب

 (4/221 ادحتٚر در).«صٚظرةمـ إ ادحََغ وبًض أصحٚبف ظـ

 هق: بًوٓؿ ؿٚل إحُٚم؟ إجراء حؼ ذم فأم ذط ف امناإلي رــ هق هؾاإلؿرار بٚفِسٚن »: ْلٔافً ٜافًالم وؿٚل

وإن مل  تًٚػ اهلل غوب فْٔب امؾٔ مٗمـ ٓقؾ تًٚػ اهلل ظْد مـ فمٚ جٚء ب عٔأن مـ صدق افرشقل ذم مج حتی فذفؽ ذط

أصح  ذم إصًري، هٛذ وإفٔف ظْف، ريض اهلل ٍٜحْٔ أيب ظـ ادروي هقافْسٍل:  ـافدي حٚؾظ وؿٚل ف،بِسٕٚ َري

 زائد رــ هقبؾ  ؼ،ـٚفتهدي فبٖصع ف سفٔ فُْف رــ هق: ٓؿوؿٚل بًو دي،ادٚتري مْهقر أيب ؿقل هقو ،غتيافروا

(امنيبٚب اإل، 1/273افَٚري  ظّدة).«افًجزو هاإلـرا ٜحٚف سَطي وهلذا
 أي: ظامل،ؾٕٚ امن،يـام مر ذم اإل ؼافتهدي هل امنياإل َٜحَٔ نٕ ،افسْٜ أهؾظْد  امنيبجزء مـ اإل سٔافًّؾ ف» (1)

 إػ هبقاذ ٜؾ٘ن اخلقارج وافًالف وظبد اجلبٚر مـ ادًتزف ،وادًتزفٜ فِخقارج خالًؾٚ فظْ خٚرجٜ بٚجلقارح افىٚظٚت

  مًتزفٜ أـثرو ادًتزفٜ مـ هٚصؿ أبق وابْف اجلبٚئل ظع أبق وذهٛ ٍٕالً، أوؾرًوٚ ـٚن  امناإلي مـ جزء إظامل نأ

 وادًتزفٜ افٍُر، ذم داخال إظامل تٚرك جًِقا اخلقارج أنإٓ  امنيؾَط جزء اإل ادٍرووٜ إظامل أن إػ ةافبك

 ةوإير: مرؿٚ .2/269افًِامء  دشتقر).«غادْزفت غب مْزفٜ هقو داخؾ ذم افٍُر روؽ امناإلي ظـ خٚرًجٚ هجًِق

 (بٚدًروف إمر بٚب داب،ـتٚب أ ح،ٔادٍٚت



َ قيدةَ الع َ شرحَ   682   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٥٥انلىل/ ) َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 ؿٚل تًٚػ: اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مًرؾتٓؿ أبْٚءهؿ، وـٕٚٝ افٔٓقد يًرؾقن رشقل

(٥٥٩ابللرة/ ) َّخم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ

 لة ادتؽؾؿني: أد

 نت ُّٱؿٚل تًٚػ: وافتهديؼ ذم افَِٛ، ٓ مـ أظامل اجلقارح، ( اإليامن حمِف افَِٛ،1)

 ىك مك لك يقاك ىق يف ٱُّٱوؿٚل تًٚػ: ،(٥٠٩انلدل/ ) َّ مث زث رث  يت ىت

 (٥٥اْلجرات/ ) َّ  زن رن مم ام يل ىل مل  يك

ؿٚل إخقة يقشػ ظِٔف افسالم ٕبٔٓؿ يًَقب ظِٔف  ( اإليامن فٌٜ: افتهديؼ بٚفَِٛ،2)

ِشف/ ) َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱافسالم:  (٥٣ي

، (٥يِنس/ ) َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ؛ ( ظىٍٝ إظامل ظذ اإليامن3)

 وافًىػ يَتِض ادٌٚيرة.

ؾذـر اإليامن  .(٥٥٢/ طٍ) َّ خل حل جل مك لك خك ٱُّٱٚ، ؿٚل تًٚػ:( ـقٕف ذضً 4)

 وافؼط ؽر ادؼوط. ٚ،ذضً 

 من زن  رن مم ٱُّٱؿٚل تًٚػ: مٗمـ بَّتٙ افَرآن وافسْٜ، ظامل( تٚرك ا5ٕ)

 (٥اْلجرات/ ) َّين ىن نن

 .«ادٗمْٜ»يٜ افُريّٜ ظذ افٍئتغ ادخٚصّتغ أضَِٝ أ
 إشَٚط بًض إظامل ظـ بًض ادٗمْغ دفٔؾ ظذ أن افًّؾ فٔس بجزء مـ( 6)

ؾِق ـٕٚٝ إظامل جزءا مـ اإليامن  شَقط افهالة وافهقم ظـ احلٚئض. ؾ:مث اإليامن.

  فسَط اإليامن بسَقط بًض إظامل.

، ؿؾٚإليامن تهديؼ وظِ، اإليامن تهديؼ، وافتهديؼ ظِؿ، وافًِؿ ؽر افًّؾ (7)

  وهق ؽر افًّؾ.

ؽر افًّؾ حٔٞ ؿٚل: تٍسر اإليامن بٚٓظتَٚدات ذم حديٞ جزئٔؾ يدل ظذ إٔف  (8)

)صحٔح ش.وفَٚئف، وتٗمـ بٚفبًٞ أِخر ،ورشِف ،وـتبف ،ومالئُتف ،اإليامن أن تٗمـ بٚهلل»

 (4777افبخٚري، رؿؿ:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   683   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ُٞ جزيؾ اإليامَن بٚفًَٚئد. وـتبف، ورشِف،  ،ومالئُتف ،اإليامن بٚهلل :أي ؾن حدي

 وافبًٞ بًد ادقت مـ أظامق افَِٛ. وفَٚئف،

 جس مخ جخ مح ُّٱداخاًل ذم اإليامن ؾُٔػ يٗمر ادٗمـ بٚفًّؾ؛ إن ـٚن افًّؾ( 9)

(٩اتلدريه/ ) َّ مس  خس حس
 (1 ) .آتٍٚق بغ افًِامء ظِی أن مـ آمـ ومل يًّؾ صًٔئٚ، ؾٓق مٗمـ 

مع آتٍٚق ظِی  ،اإليامن واجٛ ظِی مـ مل تبٌِف افدظقةذهبٝ ادٚتريديٜ إػ أن  (11)

 أن افًّؾ فٔس بقاجٛ. 

   :أدلة ادحدثني

اإليامن بوع وشبًقن صًبٜ، ؾٖؾوِٓٚ ؿقل »( ؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 1)

)صحٔح مسِؿ، ش.ٓ إفف إٓ اهلل، وأدٕٚهٚ إمٚضٜ إذی ظـ افىريؼ، واحلٔٚء صًبٜ مـ اإليامن

 ؾًِؿ أن هذه إظامل أجزاء اإليامن.  (58رؿؿ:

إيامُن أيب بُر ب٘يامن أهؾ إرض  فق ُوِزن»ؿٚل ظّر بـ اخلىٚب ريض  اهلل ظْف: ( 2)

ش افنًٛ»وافبَٔٓل ذم . 653، رؿؿ:شؾوٚئؾ افهحٚبٜ»وأمحد ذم  (.3/672)أخرجف إشحٚق بـ راهقيف )ش. فرجح هبؿ

 ش(إشْٚده صحٔح(: »349ش )ادَٚصد احلسْٜ»، ب٘شْٚد رجٚفف ثَٚت. ؿٚل افسخٚوي ذم 35رؿؿ:

ٚ أظامل أيب بُر ريض اهلل ظْف ؾتٍقق وأم وأمٚ ٍٕس افتهديؼ ؾٔستقي افْٚس ؾٔف مجًٔٚ،

 ؾًِؿ أن إظامل جزء مـ اإليامن.  أظامَل ؽره.

 ة اإليامن بزيٚدة إظامل.وزيٚ .(٢األًفال/ ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ (3)

فق مل تُـ إظامل جزءا مـ اإليامن فسٚوى إيامن ؾرد مـ أؾراد إمٜ إيامن أيب بُر  (4)

ؾنتٚن مٚ بغ إيامن أيب بُر ريض اهلل ظْف و إيامن ظٚمٜ  فؽ؛وفٔس إمر ـذ ريض اهلل ظْف.

 إمٜ.

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ (5)

 (األًفال) َّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

        وصٍٝ أيٚت افُريّٜ بٚإليامن َمـ مجع بغ افهٍٚت احلسْٜ ادذـقرة، وهل:



َ قيدةَ الع َ شرحَ   684   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افتقـؾ ظذ  -3 ة اإليامن ظْد تالوة أيٚت.زيٚد -2 اخلقف ذم افَِٛ ظْد ذـر اهلل تًٚػ. -1

  إٍٕٚق مٚ آتٚه اهلل تًٚػ مـ افرزق. -5 إؿٚمٜ افهالة. -4 اهلل تًٚػ.

 افُٚمؾ، اإليامنُ  وذفؽ ٕٕف إن أريد بٚإليامنِ  ٓ حََٔل. وادنٓقر أن افْزاع فٍيل،

َٕقل: إظامل فٔسٝ أو  وإن أريد بف ٍٕس اإليامن مل تدخؾ ؾٔف إظامل. دخِٝ إظامل ؾٔف،

تدخؾ إظامل ذم  وأمٚ اإليامن افًٚيل ؾٔدخؾ ؾٔف إظامل. أو َٕقل: أجزاء اإليامن ادْجل،

 ٓ ذم إيامن افدخقل.  إيامن اخلِقد،

 : «أكا مممن إن شاء اهلل»حؽم الؼول بـ 
 واشتدفقا ظذ ذفؽ بام يع:  ،«إٔٚ مٗمـ إن صٚء اهلل»اشتحسـ افنٚؾًٜٔ افَقل بـ 

 (الكُف) َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ُّٱؿٚل تًٚػ: -1

 ٓ فِنؽ.  ،فِتزك «إن صٚء اهلل»ؿقل  -2

أوؾؼ فإليامن ذم ادستَبؾ ظْد  :أي حمّقل ظذ ادستَبؾ أو ظذ وؿٝ افقؾٚة، -3

 افقؾٚة.

شٖوؾؼ إن صٚء اهلل تًٚػ فإليامن افُٚمؾ،  :أي أؿرب إػ افتقاوع، «إن صٚء اهلل» -4

 يًقد تزـٜٔ فٍِْس واشتًالء. «إن صٚء اهلل»وبدون  ؾ بٕٚوامر، واجتْٚب افْقاهل.افًّ :أي

 ٕن: يستحسـ إحْٚف آشتثْٚء، ٓ

وؿد اشتحُؿ  أو افتزك جمٚز، ،ومحِف ظذ ادستَبؾ حمّقل ظذ احلٚل، «مٗمـ إٔٚ» -1

 ًٓ .«إن صٚء اهلل»حٚجٜ إػ  ؾال ،اإليامن حٚ
 مل خيؾ مـ احتامل افنؽ؛ أو اإليامن افُٚمؾ، ،ٓشتَبٚلإن أراد بف افتزك أو ا -2

ؾٔجٛ احلذر مْف.
ٚ» ؿٚل ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام: -3 َا ٚ، ؾٓق مٗمـ ح ًَ )مدارك افتْزيؾ، ش.مـ مل يُـ مْٚؾ

 ( 4إٍٕٚل:

ٕحـ ادسِّقن ادٗمْقن، وـذفؽ أدرـْٚ أصحٚب رشقل » ؿٚل ظىٚء بـ أيب ربٚح: -4

 (53)اإليامن ٓبـ أيب صٔبٜ، رؿؿ:ش.وشِؿ يَقفقناهلل صذ اهلل ظِٔف 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   685   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٚ. ؾَٚل:  -5 َا وؿد احتٟ ظبد اهلل، ؾَٚل )أي: أمحد ذم جقاب ظبد اهلل(: إٔٚ أمحُد ح

)مدارك افتْزيؾ، ش.حٔٞ شاّمك وافداك ٓ تستثْل، وؿد شاّمك اهلل ذم افَرآن ُمٗمًْٚ، تستثْل»

 (4إٍٕٚل:

ة: مل تستثْل ذم إيامٕؽ؟ ؿٚل: اّتبًٚظٚ إلبراهٔؿ وحُل ظـ أيب حٍْٜٔ إٔف ؿٚل فَتٚد -6

ؾَٚل فف: هال  ،(٢٢الشعراء/ ) َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱظِٔف افسالم ذم ؿقفف:

َٝ بف ذم ؿقفف: : . وإير4)افُنٚف ظـ حَٚئؼ افتْزيؾ، إٍٕٚل: (٢٩٠ابللرة/ ) َّ ىن من حنخن  جن يم ُّٱاؿتدي

 (142و إرصٚد افَٚري فٍِّتل رصٔد أمحد افِدهٕٔٚقي، ص .15ريد، صهدايٜ افَٚري إػ صحٔح افبخٚري، فٍِّتل حمّد ؾ

يهح أن  ـام ٓ ،«إٔٚ مٗمـ إن صٚء اهلل»افَقل بـ -ظْد ادٚتريديٜ- يهح واحلٚصؾ: ٓ

إٔٚ مٗمـ »وأمٚ إصٚظرة ؾٔهح ظْدهؿ افَقل:  ذم ادٚء: إٔٚ ذم ادٚء إن صٚء اهلل.ـٚن يَقل مـ 

ٕير وؾَد ٕير بًوٓؿ إػ احلٚل،  ؾٓق ٕزاع فٍيل، افًٚؿبٜ. ًِٕؿ ؛ ٕٕٚ ٓ«إن صٚء اهلل

  أخرون إػ ادآل.

 

 

7-  يَع َوا َصحَّ َعْي رَُشِِل اهلِل ًَْزَل اهلُل َتَعاَل ِِف امُْلْرآِن وَََجِ
َ
يَْع َوا أ نَّ ََجِ

َ
َوأ

ِع  ْ ٍِ وََشنََّه ِوَي الرشَّ ٍُ  (1)َصَّلَّ اهلُل َعنَيْ .خَ  (2)َوابْلََياِن ُُكُّ  قٌّ
  

 كل ما يف الؼرآن، وما ثبت بحديث رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم حٌق: 

 وأن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حؼ، ،ثبٝ أن افَرآن افُريؿ مْزل مـ اهلل تًٚػ

مٚ ثبٝ مـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـِف حؼ؛ ٕن افرشقل وؾثبٝ أن مٚ ذم افَرآن 

 .ظـ افُذب وافبٚضؾ مًهقم

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم  ُّٱتًٚػ: ؿٚل
 (٢ُمىد/ ) َّ ٰذ يي

                                                 
وإصح إثبٚت ـِٔٓام ـام ذم  .«افبٔٚن»ؿقفف   35. وشَط مـ «افؼع»ؿقفف  32. و شَط مـ «افؼائع» 34، 9( وذم 1)

بَٜٔ افْسخ.
مـ بَٜٔ افْسخ. . وإصح مٚ أثبتْٚه«ـِٓٚ» 14( ذم 2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   686   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أِمرت أن »وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

 (31)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.أؿٚتؾ افْٚس حتی ينٓدوا أن ٓ إفف إٓ اهلل، ويٗمْقا يب وبام جئٝ بف

 ادحدثغ بتقاتره. ـوسح افسٔقضل وؽره م روى هذا احلديٞ ثامٕٜٔ ظؼ صحٚبٔٚ،

 (4۰-39)ٕيؿ ادتْٚثر مـ احلديٞ ادتقاتر، دحّد افُتٚين، ص

ُؾ أحد اإليامن ادٍهؾ بٚفؼيًٜ افتل فيُّـ  ٕٕف ٓ ػ هذا افْص؛إٕام شٚق ادٗف

 يُّـ اإلحٚضٜ بٖحُٚم افؼع ـِٓٚ، ؾذـر اإليامن إذ ٓ جٚء هبٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؛

  فٔتحَؼ اإليامن بُؾ مٚ جيٛ اإليامن بف. ادجّؾ،

افتحَٔؼ أن اإليامن هق تهديؼ افْبل صذ اهلل تًٚػ ظِٔف وشِؿ » ؿٚل ادال ظع افَٚري:

 ًٓ ذم اخلروج ظـ ظٓدة  ، وإٔف ـٍٚف بٚفَِٛ ذم مجٔع مٚ ظِؿ بٚفرضورة جمٔئف بف مـ ظْد اهلل إمجٚ

تٍهٔع، ... ثؿ ادراد مـ ادًِقم رضورة ـقٕف مـ اإليامن، وٓ تْحط درجتف ظـ اإليامن اف

ووجقب  ،افديـ بحٔٞ يًِّف افًٚمٜ مـ ؽر اؾتَٚر إػ افْير وآشتدٓل ـقحدة افهٕٚع

)مْح ش. وٕحقهٚ، وإٕام ؿٔد هبٚ ٕن مُْر آجتٓٚديٚت ٓ يٍُر إمجٚظٚ ،وحرمٜ اخلّر ،افهالة

 (252افروض إزهر، ص

 ينر إػ أن إحٚديٞ ظذ ؿسّغ: «بٔٚنمـ افؼع واف» فف:وفًؾ ؿق

1- . ًٜ  إحٚديٞ افتل تؼح إحُٚم افتل مل يذـره افَرآن افُريؿ ساح

وٕحـ ٕٗمـ بٖحٚديٞ افرشقل صذ اهلل  إحٚديٞ افتل تؼح افَرآن افُريؿ، -2

ظِٔف وشِؿ ـِٓٚ.
 افَسؿ افثٚين. ينر إػ «وافبٔٚن» ينر إػ افَسؿ إول، وؿقفف: «مـ افؼع» ؾَقفف:

وافرواؾض، ومُْري  ،وادًتزفٜ ،وادًىِٜ ،ظذ اجلّٜٓٔ وذم ٕص ادٗفػ هذا ردٌّ 

 . افبٚضؾ أو يتهدون فتٖويِف افذيـ يُْرون حجٜٔ بًض إحٚديٞ، احلديٞ،

 

 

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   687   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْيَىانُ  -71 هْ  (1)َواإْلِ ُُ اٌء، َواتلََّفاُضُل ةَيٌَْ َِ ٍِ َش ْصِن

َ
ٍُ ِِف أ نُ َْ َ

 (2)َواِخٌد، َوأ
َِى(4)َواتلَُّق  (3)اْْلَْشيَثِ ةِ  َُ ْ ْوَل (5)، َوُُمَامََفِث ال

َ
 .(6)، َوُمًَلَزَوِث اأْل

  

أـره أن يَقل افرجؾ إيامين ـ٘يامن جزيؾ، وفُـ يَقل » ؿٚل اإلمٚم أبقحٍْٜٔ رمحف اهلل:

ـَ بف جزيؾأؤمِ   (3/274)رد ادحتٚر  .شـُ بام آم

 : رشح اإليامن والقؼني

 وافرشٚفٜ ومٚ أن اإليامن ظبٚرة ظـ افَٔغ آختٔٚري بٚفتقحٔد، :«اإليامن واحد» مًْك

وهذا افَٔغ يستقي ؾٔف مجٔع  جٚء بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ افؼيًٜ بحذاؾره.

وفٔس أن يٗمـ بًوٓؿ بٖمريـ، وبًوٓؿ بٖربًٜ  أهؾ اإليامن مـ ادالئُٜ واجلـ واإلٕس،

بؾ ادىِقب  خر ييـ، وبًوٓؿ افثٚفٞ يستَٔـ؛وبًوٓؿ أ أو أن بًوٓؿ ينؽ، أمقر،

 مْٓؿ مجًٔٚ افَٔغ افُٚمؾ.

 آظتَٚد اجلٚزم افثٚبٝ افذي ٓ يزول بتنُٔؽ ادنُؽ.  تًريػ افَٔغ:

ـام أن افَٔغ ادْىَل ؽر اختٔٚري، وأمٚ  ٚ،وأمٚ افَٔغ ادْىَل ؾٔنّؾ افيـ أيًو 

 ٚصِف اخلوقع وآتبٚع. وح اإليامن افؼظل ؾًبٚرة ظـ افَٔغ آختٔٚري،

ٕن اإليامن ظبٚرة ظـ افتهديؼ بُؾ مٚ  تزيد وٓتَْص؛ ؾًِؿ مْف أن ٍٕس اإليامن ٓ

ٚدراد هبٚ افزيٚدة ؾ وحٔٞ ورد ذـر زيٚدة اإليامن ذم ٕهقص افُتٚب وافسْٜ، جيٛ اإليامن بف.

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ذم  ٕقر اإليامن، وصٍٚت اإليامن، وثّرات اإليامن.
                                                 

وذم مًْك اإليامن واإلشالم أؿقال بْٔٚه ذم افؼح. .«واإلشالم»بًده زيٚدة  16( ذم 1)
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. .«بْٔٓام» 16( وذم 2)
. «بٚحلََٜٔ» 1 ،12 ،13 ،14 ،17 ،18 ،2 ،22 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،3 ،32 ،36، 9، 7، 6، 5، 2ذم  (3)
 .«بٚحلََٜٔ بٚفتَك» 33. وذم «بٚحلََٜٔ بٚفتَقى» 19. وذم «بٚحلََٜٔ ذم خمٚفٍٜ اهلقى» 11 وذم .23، 1شَط مـ و

وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادٍٓقم واحد.
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك  .«افتَكو»بدل  «وافتَقى» 14، 7، 5وذم  .36، 34 ،24شَط مـ  «وافتَك»ؿقفف ( 4)

شقاء.
إصح مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ.و .«إهقاء» 12( ذم 5)
. وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ 1 ،11 ،12 ،14 ،19 ،23 ،24، 32، 6، 1شَط مـ  «ومالزمٜ إوػ»ؿقفف ( 6)

افْسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   688   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ:ؿٚل تًٚػ، و(٢األًفال/ ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
وؽرهٚ مـ أيٚت افتل يراد ؾٔٓٚ زيٚدة افٍُٜٔٔ ، (٥امفخح/ ) َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 اإليامٕٜٔ هذه. 

هلل تًٚػ وخمٚفٍٜ هلقى افٍْس، وتَقى ازدادت ـٍٔٔتف اإليامٕٜٔ ٚ مـ اؾّـ ازداد خقؾً 

)صًٛ ش.فق ُوِزن إيامُن أيب بُر ب٘يامن أهؾ إرض فَرَجَح هبؿ» ف:ؿٚل ظّر ريض اهلل ظْ بَدرهٚ.

 (35اإليامن، رؿؿ:

ثؿ يَقل اهلل تًٚػ: أخرجقا مـ  افْٚر مـ ـٚن ذم »وؿٚل افْبلُّ صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

وا )صحٔح افبخٚري، احلديٞ.ش. ؿِبف مثَٚل حبٜ مـ خردل مـ إيامٍن، ؾٔخرجقن مْٓٚ ؿد اشَقدُّ

  ( 21رؿؿ:

 دممـون سواسقة يف كػس اإليامن)بالـظر إىل ادممن به(:ا

يسٚووُٕؿ ذم  :يأ، (٥١٣ابللرة/ ) َّىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ: (1افدفٔؾ)

 اهلدى اإليامين. 

 (٥١ابللرة/ ) َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱ (2)

وهنؿ و يسٚو مثؾ افهحٚبٜ ذم اإليامن،-دفٝ أيٜ افُريّٜ ظذ أن ادْٚؾَغ بًد اإليامن 

 ذم ٍٕس اإليامن. 

ؾتحََٝ ٍٕس  .(٢٢١ابللرة/ ) َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ( 3)

 واشتقوا ؾٔٓٚ.  ؾٔٓؿ،اإليامن 

  :وادسٚواة ذم ٍٕس افقء وثّٜ دٓئؾ أخرى ظذ أن افٍُٔٔٚت تتٍٚوت،

ٍٕس  أي: بغ واحد وآخر. ؾٔستقون ذم( ٢٢١ابللرة/ ) َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -1

ًً بٖن حُؿ افْبقة يت قة،افْب وإُٕٚر بًوٓؿ إُٕٚر جلًّٔٓؿ. ؿٚل  ٚ ظذ حد شقاء.ْٚوهلؿ مجٔ

يٜ افُريّٜ ظذ دفٝ أ (٢١١ابللرة/ ) َّ خممم حم جم يل ىل مل ُّٱتًٚػ ذم مقوع آخر:

ؾُام أهنؿ متسٚوون ذم ٍٕس افْبقة، ـذفؽ مجٔع  افٍرق بغ افرشؾ ذم افٍوٚئؾ وافُامٓت.

 ادٗمْغ متسٚوون ذم ٍٕس اإليامن.

إذا رأى أحدـؿ امرأة ؾِٔكف ٕيره ظْٓٚ، وفٖٔت أهِف، وفَٔض  حلديٞ:ورد ذم ا -2

مستقيتٚن ذم  ؾٓام، وإشْٚده صحٔح( 1158)شْـ افسمذي، رؿؿ:ش.مثؾ افذي مًٓٚ ؾ٘نَّ مًٓٚ» صٓقتف؛



َ قيدةَ الع َ شرحَ   689   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وؿس ظِٔف أهنؿ  وؽرمهٚ مـ افُامٓت. ،واحلسـ ،وإن اختٍِتٚ ذم افِقن ـقهنام امرأة،

اإليامن يزيد ويَْص  وخيتٍِقن ذم افٍوؾ وافُامل. فتسِٔؿ،متسٚوون ذم ٍٕس افتهديؼ وا

 وافٍُٔٔٚت. ،واخلنٜٔ ،وافثّرات ،بحسٛ إٕقار

 ؾًز اإلمٚم افىحٚوي بَقفف:  طٚهره يًٚرض احلديٞ؛ «يَْص وٓ يزيد ٓ»وبام أن 

 .شأهِف ذم أصِف شقاء»

ٕن  َْص؛ـْٚيٜ ظـ ظدم اف «ٓ يزيد وٓ يَْص» ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ: ؿقفف: -3

ُا  ورد ذم احلديٞ  ظدم افَْص.« ٓ يزيد وٓ يَْص»ؾٚدراد بـ  ٚ.ؿبقل افَْص حيقل افَٔغ ص

وصقم رموٚن،  أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذـر فبًض افهحٚبٜ افهِقات اخلّس،

 ش.إٓ أن تىّقع ،ٓ» ذ اهلل ظِٔف وشِؿ:ؾَٚل ص : هؾ ظعَّ ؽُرهٚ؟ؾَٚل افهحٚيب وافزـٚة،

 ـٔػ ٓ :ؾ٘ن ؿٔؾ .(46)صحٔح افبخٚري، رؿؿ:أزيد ظِی هذا وٓ إَٔص. واهلل ٓ :افهحٚيبؾَٚل 

ؾٚدًْك: أمتثؾ ؿقل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـؾ  ٕن تٚرك افسْـ ادٗـدة ظٍٚص. يزيد،

 ا. إَٔص مْف أبدً  آمتثٚل، وٓ

 ٓ أزيد ظِی هذا وٓ» وذـرت ذوح ـتٛ احلديٞ تقجٔٓٚت أخرى فَقفف:

 ظِّٜ جْقب إؾرئَٜ،- وٕيره ؿقل افبٚئع حغ شئؾ ظـ ثّـ افقء: بّئٜ ريْد .شإَٔص

وادًْك: ٓ إَٔص  .«أزيد وٓ إَٔص ٓ» وؾٚووف ادنسي فَْٔص مـ افثّـ، ؾَٚل افبٚئع:

 مْف. 

 مـ وجقه: «اإليامن يزيد ويَْص»واحلٚصؾ أن إحْٚف جئبقن ظـ 

د رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفْير إػ ـٚن اإليامن يزيد ويَْص ظذ ظٓ -1

ـِ بف.  ادَٗم

وافرجٚء. ،واخلقف ،وادحبٜ ،يزيد ويَْص بٚفْير إػ افْقر -2
ا مـ اإليامن.يزيد ويَْص إذا ـٚن افًّؾ جزءً  -3
 يزيد ويَْص اإليامن ادًذ وإيامن اخلِقد، وأمٚ اإليامن ادْجل وإيامن افدخقل ؾال -4

 ص.يزيد وٓ يَْ

ـام  ٜ ظـ افتسٚوي.يـْٚ «ٓ يزيد وٓيَْص»اإليامن افُٚمؾ يزيد ويَْص، وؿقفف:  -5

وإٕبٔٚء ـِٓؿ  وافْسٚء ـِٓؿ يستقيـ ذم افْسقيٜ، أن افرجٚل ـِٓؿ مستقون ذم افرجقفٜٔ،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   69   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ًٜ  يستقون ذم ٍٕس افْبقة، ًٓ  ًٕؿ يتٍٚوتقن صٍ  .وـام

ن مـ أصحٚبْٚ ادتُِّغ: ؿٚل ادحََق» ؿٚل اإلمٚم افْقوي ذم ذح صحٔح مسِؿ:

ٍٕس افتهديؼ ٓ يزيد وٓ يَْص، واإليامن افؼظل يزيد ويَْص بزيٚدة ثّراتف، وهل 

إظامل وَٕهٚهنٚ، ؿٚفقا: وذم هذا تقؾٔؼ بغ طٚهر افْهقص افتل جٚءت بٚفزيٚدة، وأؿٚويؾ 

 (1/148)ذح افْقوي ظِی مسِؿ ش.افسِػ، وبغ أصؾ وصٍف ذم افٌِٜ ومٚ ظِٔف ادتُِّقن

يَْص  بًوٓٚ ٓذم و. مثؾ حؼ افَٔغ يزيد ويَْص اإليامن ذم بًض صقره، ٓ -6

بًوٓٚ ٓيزيد وٓ ذم و مثؾ ظغ افَٔغ. ،بًوٓٚ يزيد ويَْصذم و .مثؾ ظِؿ افَٔغ ،يزيدو

وظِؿ افَٔغ شامظل، وظغ افَٔغ  افَبقل واخلوقع. :أي ،يَْص مثؾ افتسِٔؿ وإَٓٔٚد

 وق. مرئل، وحؼ افَٔغ مذ

مثال: افْٚر  وؿبقل أثره حؼ افَٔغ. ء ظِؿ افَٔغ، ومنٚهدتف ظغ افَٔغ،اجلزم بٚفق

 ٌٜ ؾٓق ظغ افَٔغ.واصىذ هبٚ بٚفَرب مْٓٚ أو  حترق افقؿقد، ورأى افْٚرَ  افَٔغ، ظِؿُ  حمرؿ

 ووع ظِٔٓٚ إِّٔتف ـٚن حؼ افَٔغ. 

يَْص إيامن ادالئُٜ. ؾٕ٘ف  وٓيزيد  وٓ ْٜ.يزيد ويَْص إيامن ظٚمٜ افْٚس واجلِ  وؿٔؾ:

ويَْص و ٓيزيد ، يَْص إيامن إٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسالم ويزيد وٓ يتٍٚوت. وٓ إيامهنؿ جبع،

 وهذا إذا جًِْٚ إظامل جزءا مـ اإليامن.  إيامن افٍٚشؼ.

 التعبربـ اإليامن اليزيد واليـؼص:

 ّٰ ُّٱؾَٚل تًٚػ: حلديٞ،يقاؾؼ افَرآن وا «يزيد ويَْص»يرد ظذ هذا افتًبر بٖن 

(٢األًفال/ ) َّ رئ
مـ منٚهر  «افٍَف إـز»و .«يَْص يزيد وٓ ٓ» ومل ُيرَو ظـ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ فٍيٜ:

 وهق مـ روايٜ أيب مىٔع افبِخل أو محٚد بـ أيب حٍْٜٔ، تهٍْٔٚت اإلمٚم أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل،

اإليامن واحد، وأهِف ذم أصِف » :«ويٜافًَٔدة افىحٚ»جٚء ذم  وذم أيب مىٔع و محٚد ـالم.

اإليامن ٓ يزيد » ٚ فْص أيب مىٔع أو محٚد:ي ذًح ا فَقل افىحٚوَٕقل اظتبٚرً أن  ش.شقاء

ٌٜ  «وٓ يَْص يستقي افْٚس ذم ٍٕس اإليامن  :أيذم أصؾ اإليامن.  اةظـ ادسٚو ـْٚي

 وافتهديؼ. 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   691   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 ـى باختالف التعبر: اختالف ادععذ  كذكر مثاال: 

مٚ جٚء ذم  إٔقر صٚه افُنّري: حمّد ؿٚل افنٔخ ْك بٚختالف افتًبر.د خيتِػ ادًوؿ

تًبر ؽر مستحسـ. وإحسـ  «جيقز افزيٚدة ظذ ـتٚب اهلل بخز افقاحد ٓ»ظِؿ أصقفْٚ: 

افزيٚدة ظذ افَٚضع بخز افقاحد ذم مرتبٜ افيـ جٚئز ٓ ذم مرتبٜ افَىع »أن َٕقل ذم ذفؽ:

ًٚ أو حُامً أظؿ مـ أن يُق )افًرف افنذي،  .، وٓ بد مـ هذا وإن مل يذـره أربٚب إصقل«ن ذض

 (2/372ـتٚب افُْٚح، بٚب مٚ جٚء ذم مٓقر افْسٚء 

ؿٚل افنٔخ ابـ بٚز، وظبد افرمحـ بـ ٕٚس افزاك، وحمّد بـ ظبد افرمحـ اخلّٔس، 

ُِف ذم أصِِف َشقاءٌ » وآخرون ذم ٕص ادٗفػ:   : ؾٔف ٕير، بؾ: بٚضؾ.شواإليامُن واِحٌد، وأه

واإليامن واحد وأهِف ذم » :ؿقفف» ؿٚل افنٔخ ابـ بٚز ذم تًَِٔف ظذ افًَٔدة افىحٚويٜ:

 ٚؾِٔس أهؾ اإليامن ؾٔف شقاء، بؾ هؿ متٍٚوتقن تٍٚوتً  ،هذا ؾٔف ٕير؛ بؾ هق بٚضؾ «أصِف شقاء

 ش.ظئاًم، ؾِٔس إيامن افرشؾ ـ٘يامن ؽرهؿ...

وهذا افتٍٚوت بحسٛ مٚ ذم افَِٛ مـ افًِؿ » ذفؽ بٖشىر:ؿٚل افنٔخ ابـ بٚز بًد 

 ش.بٚهلل وأشامئف وصٍٚتف ومٚ ذظف فًبٚده...

يقوح ٕص افنٔخ ابـ بٚز هذا تَِٚئٔٚ أن افتٍٚوت ظْده بغ أهؾ اإليامن يتٖتك  

 يتٍٚوت ٍٕس افتهديؼ.  وٓ بٚفْير إػ مًرؾٜ اهلل تًٚػ وافًِؿ بٕٚحُٚم افؼظٜٔ.

 

 72-  ْ ْه ِعٌَْد اهللِ  (1)ُىْؤِوٌُِنَ َوال ُُ ْكَرُم
َ
ْوِِلَاُء الرَّْْحَِي، َوأ

َ
ْه أ ُُ هْ  (2)ُُكُّ ُُ ُع َِ ْط

َ
 (3)أ

ْه لِنُْلْرآِن. ُُ ْتتَُع
َ
 َوأ

  

 اهلل تعاىل ويل ادممـني، وادممـون أولقاء اهلل: 

 (٣٢األًفال/ ) َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱؿٚل تًٚػ: يٜ ود افًداوة.افقٓ

                                                 
 وهق خىٖ. .«بٚفتَقى»بًده زيٚدة  27( ذم 1)

وٓ يرض ادٍٓقم.  .2، 23، 24 ،26 ،27 ،32 ،34 ،36، 19، 18، 14، 12، 5 ،4، 1شَط مـ  «ظْد اهلل»ؿقفف ( 2)

وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ.
وادًْك واحد. .«فف»بًده زيٚدة  21. وذم «ػهلل تًٚ»بًده زيٚدة  14، 13( ذم 3)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   692   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ورشقل اهلل تًٚػ وأهؾ  فٔٚء اهلل تًٚػ، واهلل تًٚػ ويل ادٗمْغ،مجٔع أهؾ اإليامن أو

(٢١٣ابللرة/ ) َّ يل ىل مل خل ُّٱاإليامن بًوٓؿ أوفٔٚء بًض، ؿٚل تًٚػ:
 (٥٥ُمىد/ ) َّ جه هن من خن حن جن ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (١١املائدة/ ) َّ حط مض خض حض جض مص ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (يِنس) َّخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

حيزن أوفٔٚء اهلل ذم  ؾال، واخلقف يرجع إػ احلٚل أو آشتَبٚل ،احلزن خيص ادٚيض

وظدم احلزن واخلقف ذم أخرة طٚهر، وأمٚ ذم افدٕٔٚ ؾبٚفْير إػ تًَِٓؿ مع  افدٕٔٚ أو اجلْٜ.

 وٓ دًٍْٜ افدٕٔقيٜ،حيزٕقن ظذ ؾقات ا ٕهنؿ ٓ اهلل تًٚػ تًقد افدٕٔٚ ٓرء ذم ٕيرهؿ،

ؾ٘هنؿ حيزٕقن ظذ ؾقات بًض  بخالف أهؾ افدٕٔٚ، خيٚؾقن ظدم حتَؼ أمٚين ادستَبؾ.

 ؿٚل افنٚظر إردي:  إصٔٚء، وخيٚؾقن ظدم حتَؼ أمٚين ادستَبؾ.

 انمتؤں ںیم ااھجلای ایگ وہں 

 

ے رک الہبای ایگ وہں  ۞  ولھکےن د

 
ن ےس وپوھچ  ریمے ٓاےن اک دصقم ا

 

  دود ٓاای  ںیہ یاای ایگ وہںںیم ۞

آِت بٍْز،  ؾِؿ شِقهؿ ظام جٚء يب؟ )أوؿًقين ذم متٚهٚت أمٚل، وظِِقين بٚفًِٛ، 

ُٝ وأُ   (.ك يبتوفُْل محِِ

،ؾ٘ن أوفٔٚء اهلل تًٚػ حيزٕقن ظذ  تٍْل أيٜ افُريّٜ احلزن أو اخلقف افٍىري وٓ

بل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ وؾٚة ابْف ؾَد حزن افْ وخيٚؾقن بًض إصٔٚء. وؾٚة أؿٚرهبؿ،

 إبراهٔؿ، وخٚف مقشك ظِٔف افسالم حغ رأى افثًبٚن. 

وًٕز ظْف  َّ ىن من خن حن ُّٱويٗخذ تًريػ افقيل مـ ؿقفف تًٚػ:

افقيل ادتّسؽ بتقحٔد رب افُٚئْٚت، افًٚمؾ بٚفىٚظٚت، ادجتْٛ ظـ ادُروهٚت » بَقفْٚ:

 ش.افِذاتوادحرمٚت وافبدظٚت، ؽر ادّْٓؽ ذم 

ـٚن مًْٚه: افذي يتقػ ٍٕسف بٚفىٚظٚت. وإن ـٚن  ثؿ افقيل إن ـٚن ؾًٔال مبْٔٚ فٍِٚظؾ،

 .افذي يتقٓه اهلل تًٚػ بحٍيف مبْٔٚ فًٍِّقل ـٚن مًْٚه:

 ٓبد مـ حهقل افقيل ظِٔٓٚ:  ثؿ افتَقى ظذ شٝ مراتٛ،

 افتَقى ظـ افؼك. -1



َ قيدةَ الع َ شرحَ   693   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افتَقى ظـ افبدظٜ. -2
افتَقى ظـ افُبٚئر. -3
ظـ افهٌٚئر. افتَقى -4
افتَقى ظـ افنٓقات وافِذات. -5
 ؿٚل ابـ افٍٚرض: زاده افهقؾٜٔ هذا افَسؿ. افتَقى ظام شقى اهلل تًٚػ. -6

ؾِق ـٚن يل ؾٔام شقاك إرادة
 

 ظِی خٚضري شًٓقا حُّٝ بِردَّيت ۞

(11، إًٕٚم:7/256)روح ادًٚين  

 وأتبع لؾؼرآن كان أقرب إىل اهلل تعاىل: ،من كان أتؼى هلل

 يتسٚوون ذم صٍٚت اإليامن، ـذفؽ مجٔع إوفٔٚء ٓ ـام أن مجٔع أهؾ اإليامن ٓ

وافتٍٚوت ذم مراتٛ افقٓيٜ يرجع إػ افتَقى واتبٚع افَرآن  يتسٚوون ذم مراتٛ افقٓيٜ.

 مت زت ٱُّٱؿٚل تًٚػ: ؾّـ ـٚن أتَك هلل تًٚػ وأتبع فرشقفف ـٚن أـّؾ ذم افقٓيٜ. افُريؿ،
(٥١ اْلجرات/) َّيت ىت نت

ٓ ؾوؾ فًريب ظِی أظجّل، وٓ فًجّل »وؿٚل رشقل اهلل صِی اهلل ظِٔف وشِؿ: 

، 23489)مسْد أمحد، رؿؿ:ش.ظِی ظريب، وٓ أمحر ظِی أشقد، وٓ أشقد ظِی أمحر إٓ بٚفتَقی

 وإشْٚده صحٔح(

إن اهلل ؿٚل: مـ ظٚدى يل وفٔٚ ؾَد آذٕتف »وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

مٚ تَرب إيل ظبدي بقء أحٛ إيل ممٚ اؾسوٝ ظِٔف، ومٚ يزال ظبدي يتَرب إيل بٚحلرب، و

ـْٝ شًّف افذي يسّع بف، وبكه افذي يبك بف، ويده  بٚفْقاؾؾ حتك أحبف، ؾ٘ذا أحببتف:

افتل يبىش هبٚ، ورجِف افتل يّق هبٚ، وإن شٖفْل ٕظىْٔف، وفئـ اشتًٚذين ٕظٔذٕف، ومٚ 

حٔح )صش.ترددي ظـ ٍٕس ادٗمـ، يُره ادقت وإٔٚ أـره مسٚءتفترددت ظـ رء إٔٚ ؾٚظِف 

 (652افبخٚري، رؿؿ:

تُِؿ  وذم إشْٚده خٚفد بـ خمِد افَىقاين، ،«صحٔحف» هذا احلديٞ رواه افبخٚري ذم

ؿٚل أمحد: فف أحٚديٞ مْٚـر. و ؿٚل ابـ شًد: ـٚن  ٕسقق صىرا مْف: ؾٔف َٕٚد احلديٞ ـثرا،

. وؿٚل اجلقزجٚين: ـٚن صتٚمٚ مًِْٚ بسقء ٚ وـتبقا ظْف رضورةً مٍرضً  مُْر احلديٞ ذم افتنٔع

مذهبف. وؿٚل صٚفح جزرة َٕال ظـ احلٚـؿ: ثَٜ ذم احلديٞ إٓ إٔف ـٚن متٓام بٚفٌِق. وذـره 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   694   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
افسٚجل وأبق افًرب افَرواين وافًَٔع وؽرهؿ ذم افوًٍٚء. وؿٚل حئك بـ مًغ: فٔس بف 

ا فقٓ هٔبٜ اجلٚمع افهحٔح ادٔزان: هذا حديٞ ؽريٛ جدا  بٖس. وؿٚل اإلمٚم افذهبل ذم

فًدوه ذم مُْرات خٚفد بـ خمِد، وذفؽ فٌرابٜ فٍيف، وٕٕف ممٚ يٍْرد بف ذيؽ وفٔس 

ظقاد )ـذا ذم حترير تَريٛ افتٓذيٛ فِنٔخ صًٔٛ وافدـتقر بنٚر  بٚحلٚؾظ، ومل يرو هذ ادتـ إٓ هبذا اإلشْٚد.

1/352) 

وربام شٚق اإلمٚم افبخٚري  صدوق يتنٔع. جر ذم خٚفد بـ خمِد:ؿٚل احلٚؾظ ابـ ح

 )أي: وؿد تٖول افؼاح هذا احلديٞ هذا احلديٞ ادتُِؿ ؾٔف ٕٕف جٚء ذم ؾوٚئؾ إظامل،

 مـ ثالثٜ وجقه:  («...ـْٝ شًّف افذي يسّع بف»

 ؾٖحٍظ يده ورجِف وأذٕف وظْٔف. ،يَقم افًبد بٚفٍرائض وافْقاؾؾ -1

آشتجٚبٜ فِدظٚء.ـْٚيٜ ظـ هظٜ  -2
)حٚصٜٔ افبخٚري  تًٚػ ظْٔف وأذٕف ويده ورجِف تقؾَٔف ٕظامل اخلر.ادراد بُقن اهلل -3

2/663 )


 

ْيَىانُ  -73  ِم (1)َواإْلِ ِْ ، َواِْلَ ٍِ ، َورُُشِن ٍِ ، َوُكخُِت ٍِ ْيَىاُن ةِاهلِل، َوَمًَلئَِكِخ َِ اإْلِ َُ  /
هِ ِوَي اهلِل ، (2)اْْلِخِر، َوابْلَْعِد َبْعَد الَْىِِْت  ِِهِ َوُمرِّ هِ، وَُخنْ َوامَْلَدِر َخْْيِهِ َوََشِّ

 َتَعاَل.
  

 :تةأركان اإليامن الس
ؾذـر هْٚ أصؾ اإليامن وهق  شبؼ أن ذـر ادٗفػ أن أهؾ اإليامن شقاء ذم أصؾ اإليامن.

ـُ بف، ؾٍل  شٜٔ.وهل أصقل افديـ، و ظَٚئده إشٚ بٖٕف جيٛ اإليامن هبذه إصٔٚء افستٜ، ادَٗم

ؿٚل: ؾٖخزين ظـ اإليامن؟ ؿٚل: أن تٗمـ بٚهلل، و مالئُتف، وـتبف، ورشِف، » حديٞ جزيؾ:

 (9)صحٔح مسِؿ، رؿؿ:ش.وافٔقم أخر، وتٗمـ بٚفَدر خره وذه

                                                 
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء. .«أصؾ اإليامن» 25، 21، 2ذم  (1)
 .«وافٔقم أخر...»مـ ؿقفف  27ـ . وشَط م36، 35، 32، 31، 24، 23شَط مـ  «وافبًٞ بًد ادقت»ؿقفف  (2)

وإحسـ مٚ أثبتْٚه مـ بَٜٔ افْسخ.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   695   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
إن اهلل تًٚػ » ذـره ادهْػ ذم بدايٜ افرشٚفٜ مـ ؿقفف: مٚ مًْك اإليامن بٚهلل تًٚػ؟

 ش.آمْٚ بذفؽ ـِف» ف:إػ ؿقف ش واحد ٓ ذيؽ فف

ِٕٗمـ » وافُتٛ افسامويٜ، وافرشؾ حتٝ ؿقفف: ،وشبؼ تٍهٔؾ اإليامن بٚدالئُٜ

ِٜ ظذ اُدرَشِِغ َف ِٛ اُدَْزَّ ُت ُُ ، واف  وافَّْبِٔ ْغَ
ِٜ   .شبٚدالئُ

ٕٕف  ؛وشّل بٚفٔقم أخر وادراد بٚفٔقم أخر: مـ ادقت إػ آخر أحقال يقم افَٔٚمٜ،

وافٔقم أخر، »ؿٚل ادٔداين:  حلٔٚة ادحدودة ؿبؾ احلٔٚة افالمتْٚهٜٔ ذم اجلْٜ.آخر يقم مـ ا

)ذح افًَٔدة ش.وهق مـ ادقت إػ آخر مٚ يَقم يقم افَٔٚمٜ، وصػ بذفؽ ٕٕف آخر يقم حمدود

 (15افىحٚويٜ فِّٔداين، ص

 (٥٣٣ابللرة/ ) َّ ين ىن من خن حن جن  يم ُّٱؿٚل تًٚػ:

ثؿ احلؼ وافْؼ،  وًّٕف، َٚد أن ظذاب افَز بًد ادقت،ومًْك اإليامن بٚٔخرة: اظت

 وؽرهٚ حؼ. ،واجلْٜ وافْٚر ،واحلسٚب وافُتٚب

ؿٚل  وهق مـ ظىػ اخلٚص ظذ افًٚم، ذـر ادٗفػ افبًٞ بًد ادقت بًد افٔقم أخر،

 جح مج حج مث هت مت  خت  ٱُّٱؿٚل تًٚػ:، و(٥٩املؤوٌِن/ ) َّ حض جض مص خص حص ٱُّٱتًٚػ:

 (٥٥الروم/ ) َّ مح

 أن مٚ ـتٛ اهلل تًٚػ ذم إزل فًِبد مـ اخلر وافؼ، :أي ،وافَدر بًّْك ادَدر

 وافٍرح وافٌؿ يَع ظذ مٚ ؿدره اهلل تًٚػ مـ افقؿٝ ادحدد، وافٍُٜٔٔ ادحددة ٓ حمٚفٜ.

 (٢امفركان/ ) َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱؿٚل تًٚػ: وٕحـ ٕٗمـ بف،

 (١٥ اتلِبث/) َّ يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱوؿٚل تًٚػ:

 مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض  ٹٱٹٱُّٱوؿٚل تًٚػ:

 (٣٢امنصاء/ ) َّحل جل مك لك خك جكحك

و  ، بام ذـره افَرآن وافسْٜ جمّاًل ا جمّاًل ومًْك اإليامن هبذه إصٔٚء أن ًٕتَد اظتَٚدً 

 .  بام ذـره افَرآن وافسْٜ مٍهاًل ا مٍهاًل اظتَٚدً  ًٕتَد

 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   696   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْه  َوََنُْي ُمْؤِوٌَُِن ةَِذلَِم  -74 ُُ ُق ، َوًَُصدِّ ٍِ َخٍد ِوْي رُُشِن

َ
ُق َبْْيَ أ ، َوََل ُنَفرِّ ٍِ ُُكِّ

هْ  ُُ . (2)لََعَ َوا َجاُءوا (1)ُُكَّ ٍِ  ةِ
  

 : والرسل البد من اإليامن بجؿقع األكبقاء

وٕهدؿٓؿ؛  وٕٗمـ بجّٔع إٕبٔٚء وافرشؾ، . أو مٍهاًل بف جمّاًل ٕٗمـ بام جيٛ اإليامن 

وإُٕٚر ٕبل  وٓبد مـ اإليامن بام جٚءوا بف مـ افديـ. واحد ذم إصؾ.ٕن ديـ إٕبٔٚء ـِٓؿ 

 ٚ فسٚئر إٕبٔٚء. ؿً ٕن ـؾ ٕبل بًٞ مهد   مـ إٕبٔٚء إُٕٚر جلّٔع إٕبٔٚء؛

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿٚل تًٚػ: 
 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 (٢٥آل عىران/ ) َّٰى

 مي خي  حي جي يه ىه ُّٱمجٔع أهؾ اإليامن ذم شقرة افبَرة:ٚ وؿٚل اهلل تًٚػ خمٚضبً 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 (٥١٩ابللرة/ ) َّ زت رت يب ىب نب مب زب

َا ووصػ اهلل  ؿٚل تًٚػ: ٚ، تًٚػ مـ آمـ ببًوٓؿ وـٍر ببًوٓؿ بٖٕف ـٚؾر ح

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ
 ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 (امنصاء) َّ لك اك يق

                                                 
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك واحد. .«وٕهدق ـِٓؿ» 16. وذم 13شَط مـ  «ـِٓؿ»ؿقفف ( 1)
وادثبٝ مـ بَٜٔ افْسخ. وادًْك شقاء.. «بام جٚؤوا» 2ذم  (2)



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 

 -  َوََسوَّى ُِ ٍد َصَّلَّ اهلُل َعوَيْ ًَّ ِة ُُمَ يَّ
ُ
ٌْ أ ُن اهَْمبَائِِر ِي ِْ َ

ِِف انلَّاِر ََل  (1)َوأ
ْوَن، إَِذا ُ ُدْوَن، َوإِْن لَْى يَُكٍُْْا (2)ُُيََّلَّ َْحِّ ْى ُم ُِ ْن هَُقْا  (3)َياتُْا َو

َ
، َبْعَد أ تَائِِبْْيَ

َِْْيَ  (4)اهللَ  ُِ (5)ََعِرِػْْيَ ُمْؤِي ُِ ، َو ْى،  (6)ْى ِِف َمِشيْئَِت ُّ َ ُِ إِْن َشاَء َغَفَر ل ًِ وَُحْم
 ُِ ْى بَِفْضِو ُّ ا َذَلَر (7)َوَعَفا َعَْ ًَ / -َعزَّ وََجنَّ -، َل ُِ  جب  هئ مئ خئ ُّٱِِف ِلتَابِ

ىْ (8) (٧٫اهنساء/ ) َّخب حب ِّ ْى ِِف انلَّاِر بَِقْدِر ِجََايَِت ُّ َب بَِعْدِِلِ،  (9)، َو إِْن َشاَء َعذَّ
ْى إَِى ُثىَّ ُُيْ  ُّ ، ُثىَّ َببَْعهُ ُِ ِن َااَعِت ِْ َ

ٌْ أ اِعِعْْيَ ِي ُِ وََشَفاَعِة الشَّ ا بِرََْمَِت َّ ْى ِيَْ ُّ رُِج
 ُِ ََِّت َل (10)َج ْْ نَّ اهلَل َتَعاَى َم

َ
ُِ  (11)، وََذلَِك بِأ ِن َيْعِرعَِت ِْ َ

ْى ِِف (12)أ ُّ ، َولَْى ََيَْعوْ
 ٌَ ْب ِ ُِ اَّلَّ ِن ٍُْكَرتِ ِْ َ

ٌِ َلأ اَريْ ُِ ادلَّ ٌْ ِوََليَِت ، َولَْى َبََالُْا ِي ُِ َدايَِت ِِ  ٌْ . (13)َخابُْا ِي
ْمََا بِاْْلِْسََلمِ  ُِ َمسِّ ِو ِْ َ

ىَّ يَا َوِِلَّ اْْلِْسََلِم َوأ ُّ . (14)الوَّ ُِ  َحَّتَّ ٍَوَْقاَك بِ

                                                 
( ) أثبتـاه مـ  «مـ أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ»ؿقفف ، ، ، ومل كجده ذم بؼقة افـسخ. وهق إوػ؛ ٕن هذا .

ح فغرها. احلؽؿ مل خيتص بلمة حمؿد صذ اهلل ح بف ذم إحاديث ٕمة حمؿد، ومل ُيَكَّ  ظؾقف وشؾؿ. كعؿ ُُصِّ

( ذم ) «وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. .«إذ
( ذم ) «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. .«وإن مل يؽـ ماتقا
( ذم ) «ك شقاء.وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـ .«فؼقا اهلل» ؿقفف بدل «يؽقكقا
( ) أثبتـاه مـ  «مممـغ»ؿقفف ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،3 ، وهق شاؿط مـ بؼقة افـسخ. وذم . 
.«ظارؾغ بف» . وذم «ظارؾغ بف مممـغ»
( وذم ) ،  وشؼط مـ «وظدفف»بعده زيادة . ،  وإفقؼ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. .«وحؽؿف»ؿقفف
( )شؼط مـ  «بػضؾف» ؿقفف ،. .وذم  وادثبت مـ بؼقة افـسخ  وادعـك شقاء. .«وـرمف»بعده زيادة
()  شؼط مـ  وذم بعض ادخطقضات ؿبؾف ؿقفف تعاػ:  وأثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. .إػ آخر أية «ـام ذـر»مـ ؿقفف

.«َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ»
( ) شؼط مـ  «بؼدر جـايتفؿ»ؿقفف ،3 ،،  ، ، ، ، ،.وإصح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ .
(3 ) شؼط مـ  «ثؿ يبعثفؿ إػ جـتف»ؿقفف. .وإوػ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ
(ذم )  ، «وإوػ ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. «تقػ .
( وذم ) ، ، ، « وذم «ضاظتفأهؾ . ، «مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.وادثبت  .«ٕهؾ معرؾتف
()  شؼط مـ  وشؼط مـ  «.مـ وٓيتف»إػ ؿقفف  «وإن صاء ظذهبؿ»مـ ؿقفف  وما أثبتـاه  .«افذيـ خابقا»مـ ؿقفف

مـ بؼقة افـسخ.
( ) ذم ، «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. وشؼط مـ «ثبتـا ظذ اإلشالم . وذم .  حتك »بعد ؿقفف

.«افؾفؿ صؾ ظذ حمؿد وآفف»زيادة  «ك بفكؾؼا



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٓيصح افتؼققد  ؿال افشقخ ابـ أيب افعز، وافشقخ صافح آل افشقخ، ؽرمها مـ افؼاح:

ٕكف يقهؿ أن مرتؽبل افؽبرة ذم أمؿ شائر إكبقاء  ؛«ٍد صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿـ أمة حمؿمِ »بـ 

 ظـ مرتؽبل افؽبرة مـ أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ. فؿظؾقفؿ افسالم خيتؾػ حؽؿ

 (/)ذح افعؼقد افطحاوية، ٓبـ أيب افعز وفقس ـذفؽ.

وأما حؽؿ  بإدفة،إمة ادحؿدية  افؽبرة مـ ؿد ظؾؿـا حؽؿ مرتؽبل اجلواب:

وأما افـصقص افكحية ذم إخراج  كؿؾؽ دفقال ظؾقف، مرتؽبل افؽبرة ذم إمؿ إخرى ؾال

ظـ أكس ظـ افـبل صؾی اهلل ظؾقف  مرتؽبل افؽبرة مـ افـار ؾفل خاصة بإمة ادحؿدية.

فؽؾ كبل دظقٌة ؿد دظا هبا ؾاشُتِجقب، ؾجعؾُت دظقيت صػاظًة ٕمتل يقم »وشؾؿ ؿال: 

 (صحقح مسؾؿ، رؿؿ:. )صحقح افبخاري، رؿؿ: «.افؼقامة

فؽؾ كبل دظقة مستجابة »وظـ أيب هريرة ؿال: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ؾ ـؾُّ كبل دظقَتف، وإين اختبلت دظقيت صػاظة ٕمتل يقم افؼقامة، ؾفل كائؾة إن صاء اهلل  ؾتعجَّ

 (صحقح مسؾؿ، رؿؿ:)«.مـ مات مـ أمتل ٓ يؼك باهلل صقئا

جاء ذم حديث افشػاظة أن حمؿدا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خيرج أمتف مـ افـار أربع مرات 

)صحقح .«ٓإفف إٓ اهلل» بعد اإلذن ويدخؾفؿ اجلـة، وذم ادرة افرابعة خيرج مـ افـار ـؾ مـ ؿال

 (3افبخاري، رؿؿ:

مة ادحؿدية بذكقهبؿ ـ إوكص اإلمام افطحاوی ادذـقر يؼح أن مـ يدخؾ افـار م

 خيرجقن مـ افـار بعد افعذاب إػ اجلـة. 

بام أن ديـ إكبقاء ـؾفؿ واحد  فقس باحسازي. وأجاب ظـف افبعض بلن افؼقد اتػاؿل،

وحقث ظؾؿ حؽؿ مرتؽبل افؽبرة ادممـغ  ذم إصؾ، بعثقا مجقعا فتبؾقغ افتقحقد وافرشافة.

 مرتؽبل افؽبرة مـ أهؾ اإليامن مـ إمؿ إخرى.  مـ إمة ادحؿدية اتضح مـف حؽؿ

 ثؿ إن هذا افؼقد مل يذـره إٓ بعض ادخطقضات. 

وؽرمها مـ افؼاح ذم  ،ؿال افشقخ ابـ أيب افعز، وتبع فف افشقخ حمؿد أكقر افبدخشاين

هذه ظؼقدة  «:تِفوذفؽ بلنَّ اهلل تعاػ َتَقػَّ أهَؾ معِرؾَ »و« بعد أْن َفُؼقا اهللَ ظاِرؾِغ» ؿقفف :

 ؾؼد ـان يعرف اهلل تعاػ، وظؾقف ـان إبؾقس مممـا. اجلفؿقة افؼائؾغ بلن اإليامن جمرد ادعرؾة.

ؿال  وـذفؽ ؾرظقن ومعظؿ افؽػار مممـقن،، (٦٩احلجر/ ) َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (٥٨هقًان/ ) َّجخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱتعاػ:

ؾقصعب صدور افؽبرة مـ  ؾزمة فؾفداية،ؾة ادعرؾة افؽامؾة، ادستوإن أرادوا بادعر

 (وتؾخقص ذح افعؼقدة افطحاوية، ص ./)ذح افعؼقدة افطحاوية ٓبـ أيب افعز أمثال همٓء ادصطػغ.

. «ادممـغ»بـ  «افعارؾغ» وفؽـ ؿقدت ادخطقضات وادطبقظات وـثر مـ افؼوح

 زاء افـؽرة، وادراد بلهؾ افـؽرةِ ؾة هـا أضؾؼت بنـام أن ادعر يصح هذا اإلصؽال. ؾال

ؾؽان أهؾ ادعرؾة هؿ أهؾ اإليامن.  ادـؽرون فؾتقحقد، ادؼـقن وافؽػارُ 
هلل تعاػ بافقحداكقة وافربقبقة ؽر مؼـغ بف « ظارؾغ»ؿقفف » ؿال افعالمة افؼقكقي:

 ، خمطقط(3)افؼالئد ذم ذح افعؼائد، ص «.صقئا

إكؽ تؼدم ظذ ؿقم » وشؾؿ حغ بعث معاذا إػ افقؿـ: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف

مـ أهؾ افؽتاب، ؾؾقؽـ أول ما تدظقهؿ إػ أن يقحدوا اهلل تعاػ، ؾنذا ظرؾقا ذفؽ، 

ؾلخزهؿ أن اهلل ؿد ؾرض ظؾقفؿ مخس صؾقات ذم يقمفؿ وفقؾتفؿ، ؾنذا صؾقا، ؾلخزهؿ أن 

د ظذ ؾؼرهؿ، ؾنذا أؿروا بذفؽ ؾخذ اهلل اؾسض ظؾقفؿ زـاة ذم أمقاهلؿ، تمخذ مـ ؽـقفؿ ؾس

 (، ، و)صحقح افبخاري، رؿؿ:.«مـفؿ، وتقق ـرائؿ أمقال افـاس

ؾنذا ظرؾقا اهلل، ؾلخزهؿ أن اهلل ؾرض ظؾقفؿ مخس صؾقات ذم »وذم صحقح مسؾؿ: 

 ()رؿؿ:«.يقمفؿ وفقؾتفؿ

 ؾة هـا اإلؿرار وافتصديؼ بتقحقد اهلل تعاػ. ادراد بادعر

صدؿقا  :أي افذي اـتسبقا ادعرؾة، :ـالم اإلمام افطحاوی ن ادراد بافعارؾغ ذمـام أ

دق، واختاروه. ؿال افشقخ رصقد أمحد افؽـؽقهل حتت ترمجة اإلمام  بعد ادعرؾة بام يصَّ

وأن ادعرؾة ؾعؾ « أكا أظؾؿؽؿ باهلل»باب ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: » افبخاري:

اظؾؿ أن افعؾؿ كقظان: ـسبل وهق حاصؾ بآختقار، »ؽقهل: ؿال افشقخ افؽـ. «افؼؾب

ا مـف  وؽره وهق افقاؿع ذم افؼؾب بآضطرار، وادعتز ذم اإليامن مـ افتصديؼ ما ـان اختقاريًّ

 جم يل ُّٱٓ ما وؿع ذم افؼؾب رضورًة وفقس ـسبا فف، وهق ادعز ظـف ذم ؿقفف تعاػ:
. إبقاب وافساجؿ فصحقح افبخاري معادن ٓمع افدراري، ص ي ذم)افؽـز ادتقار (٦٧٩ابلقرة/ ) َّخم حم

/) 

وهق  افذيـ اـتسبقا ادعرؾة افؽسبقة. ذم ـالم اإلمام افطحاوي: «افعارؾغ»ـؾادراد ب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   33   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 . «ظارؾغ»ا بؼقفف مؼروكً  «مقمـغ»وفذا جاء ذم افـسخ إخرى  يرادف ادممـغ.

أن اهلل تعاػ حيػظ أهؾ معرؾتف مـ  :أي ،«معِرَؾتِف...وذفؽ بلنَّ اهلل تعاػ َتَقفَّی أهَؾ »

يعدهلؿ مـ ُحِرمقا اهلدى وافقٓية افعامة، شقاء ـان هذا احلرمان بسبب  أهؾ اإليامن، ٓ

إكؽار وجقد افباري تعاػ، ـام هق ظؾقف افدهرية، أو بسبب ظبادة ؽر اهلل تعاػ وتؽذيب 

   وؽرهؿ.رشقفف وكحق ذفؽ، ـام ذم افؽػار  وادؼـغ

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱؿال تعاػ:
(٥٦اجلاثية/ ) َّ خف حف  جف جغمغ مع

 (٦٫السجدة/ ) َّ مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ٱُّٱػ:وؿال تعا

 افػاشؼ ادؼاَبؾ بادممـ هق افؽاؾر. 

 ة: حكم مرتكب الكبر

 خُيرج مـ وٓ دة أهؾ افسـة واجلامظة أن ارتؽاب افذكب يقهـ إيامن ادممـ،مـ ظؼق

 ؿال تعاػ: إٓ أن يستحؾ افذكب، ؾقؽػر. وإن صاء اهلل تعاػ ظػا ظـف بػضؾف. اإليامن ـؾقا،

ثؿ  ،وإن صاء ظذبف بذكقبف ،(٧٫اهنساء/ ) َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱ

أن رشقل اهلل صذ « صحقحف»ـام ذم حديث افشػاظة، افذي رواه افبخاري ذم  يدخؾف اجلـة،

وخيرج ذم ادرة افرابعة مـ  أمتف مـ افـار ويدخؾفؿ اجلـة أربع مرات،اهلل ظؾقف وشؾؿ خيرج 

، باب ـالم افرب ظز وجؾ يقم افؼقامة مع إكبقاء 3)صحقح افبخاري، رؿؿ: ٓ إفف إٓ اهلل. افـار مـ ؿال :

 وؽرهؿ(

ا أهؾ افـار افذيـ هؿ أهؾفا ؾنهنؿ ٓ يؿقتق»وؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ن أمَّ

ـْ كاٌس أصابتفؿ افـار بذكقهبؿ  ؾلماهتؿ إِماتًة حتی  -أو ؿال بخطاياهؿ  -ؾقفا وٓ حَيَققن، وفؽ

ػاظِة ؾِجْلَء هبؿ َضبائَِر َضباِئَر َؾُبثُّقا ظؾی أهنار اجلـة، ثؿ ؿقؾ: يا أهؾ  إذا ـاكقا َؾْحاًم ُأِذن بافشَّ

ْقؾاجلـة أؾِقضقا ظؾقفؿ، ؾَقـُبتقن كبات احلَبَّة تؽقن ذم مَحِ   ()صحقح مسؾؿ، رؿؿ: «.قؾ افسَّ

خيرج ؿقم مـ افـار »وظـ ظؿران بـ حصغ، ظـ افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

ْقن اجلََفـَِّؿقِّغ )صحقح افبخاري، «.بَشػاظة حمؿٍد صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقدخؾقن اجلـة، ُيَسؿَّ

 (3رؿؿ:

 ؾػ أن أهؾ اإليامن ظذ كقظغ: ؿال اإلمام افـقوي: يعتؼد أهؾ افسـة وافسؾػ واخل



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ،َـّ ؿبؾف، أو تاب مـ افؼك أو ادعصقم مـ افذكب  مثؾ مـ مات ؿبؾ افبؾقغ، أو ج

وـذفؽ مـ مل يلت ذكبا ؿط  ا.ومل يرتؽب بعد افتقبة ذكبً  ا،كصقًح  ؽره مـ افذكقب تقبة

 مـ افـار، ويدخؾ اجلـة.  ػقظؾفق حم بػضؾ اهلل تعاػ،

 مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱا مـ افذكقب:ب تقبة كصقًح ؿال تعاػ ذم افتائ
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱػ:وؿال تعا، (٩٦مريى/ ) َّ حص مس خس  حس جس
 ني ُّوؿال تعاػ: ،(٦٪اهفرقان/ ) َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ
 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
(الزمر) َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
- ؾنن صاء اهلل تعاػ ظػا ظـفؿ  بقا افؽبرة وماتقا ؿبؾ افتقبة.أهؾ اإليامن افذيـ ارتؽ

وإن صاء ظذهبؿ ماصاء أن ، ؾؽاكقا مثؾ افؼسؿ إول ذم افعصؿة مـ افـار وافدخقل ذم اجلـة

 ثؿ يدخؾفؿ اجلـة.  ،يعذهبؿ

ـام أن مـ مات  وإن أـثر مـ ارتؽاب افذكقب، مل خيؾد ذم افـار، مـ مات ظذ افتقحقد

هذا » ؿال افعالمة افـقوي رمحف اهلل: مل يدخؾ اجلـة وإن أـثر مـ ظؿؾ افصاحلات.ظذ افؽػر 

خمتك جامع دذهب أهؾ احلؼ ذم هذه ادسلفة، وؿد تظاهرت أدفة افؽتاب وافسـة وإمجاع مـ 

)ذح  «.يعتؼد بف مـ إمة ظؾی هذه افؼاظدة، وتقاترت بذفؽ كصقص حتصؾ افعؾؿ افؼطعل

 (/ـتاب اإليامن، باب افدفقؾ ظؾی مـ مات ظؾی افتقحقد دخؾ اجلـة  افـقوي ظؾی صحقح مسؾؿ،

يؽػر ادممـ بارتؽاب افؽبرة.  تؼقل اخلقارج: ذ اخلقارج وادعتزفة.ادصـػ ظ ردَّ 

تـػع  ـام ٓ يرضمع اإليامن معصقة. ؾال اإليامن هق افتصديؼ بافؼؾب ؾؼط، تؼقل ادرجئة:و

ؾفؿ  يدخؾ ذم افؽػر. مرتؽب افؽبرة خيرج مـ اإليامن وٓ :وتؼقل ادعتزفة مع افؽػر ضاظة.

وؿافت اخلقارج وادعتزفة بلن  ا.ا وٓ مممـً فقس ـاؾرً  :أي ؿائؾقن بادـزفة بغ ادـزفتغ.

مرتؽب افؽبرة خمؾد ذم افـار.
(1) 

                                                 
()  : امن،ياإل ةؼحؼق هقافذي  ؼي( فبؼاء افتصدامناإلي مـ ادممـ افعبدَ  خترج ة...ٓر)وافؽب»ؿال ذم ذح افعؼائد 

 أن یبـاًء ظؾ غادـزفت غب ادـزفة وهذا هق ـاؾر، وٓ ممـبؿ سقف ةافؽبر مرتؽب أنزظؿقا  ثقح ةخالًؾا فؾؿعتزف

 ؾنهنؿ فؾخقارج؛ افؽػر، خالًؾا ذم ادممـ افعبدَ  ُتدِخؾ ٓ: أي( ُتدِخؾف وٓ) .امنياإل ةؼحؼق مـ جزء ظـدهؿ ظاملإ

 ،افـسػقة افعؼائد ذح) .«وافؽػر امنياإل غب واشطة ٓ أكفـاؾٌر، و ًضاأي ةربؾ افصغ ةافؽبر مرتؽب أن إػ ذهبقا

 (3-ص



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ادػتل افعام ذم شؾطـة ظامن ذم افعك احلارض وهق أمحد بـ محد اخلؾقع  اشتدل

 ين  ىن نن زنمنٱُّٱظذ خؾقد مرتؽب افؽبرة ذم افـار بؼقفف تعاػ: «احلؼ افدامغ» اإلبايض ذم
 (٫٦ابلقرة/ ) َّ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى

 ذم حغ ؾرس ابـ ( اإلُصار ظؾقف.زي ري ٰى( افذكب، وبـ )ينبـ)وأراد 

وأبق وائؾ، وجماهد، وؿتادة ، وظطاء، وربقع بـ خقثؿ،  ،وأبق هريرة ريض اهلل ظـفام ،ظباس

 ( بافؼك.ينوؽرهؿ ) وظؽرمة

وافشقخ ظع بـ حمؿد  (،/-3) «افؼح افؽبر»رد افشقخ شعقد ؾقدة ذم 

ظذ افشقخ  «احلؼ افدامغ ظذ ـتاب اخلؾقع ادسؿك بـافبافغ  افرد افؼقيؿ» كاُص افػؼقفل ذم

 فالشتزادة مـف راجع هذه افؽتب. وا مػصال، اخلؾقع ردًّ 

 :وة وتفصول الكبائرتقسوم ادعص

«.ـّؾ ما هنی اهلل ظـف ـبرة» ؿال ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام:
(1)

س هذا .وؿقل ابـ ظبا 

وإٓ ؾؼد ثبت تؼسقؿ افذكقب  وخياؾقا ارتؽاب افؽبائر، ا فقجتـب افـاس افصغائر،جاء ختقيػً 

إػ افؽبرة وافصغرة.
(2)

 

 ( ـبرة. ) ( صغرة.مة افعؾامء: افذكقب ظذ ؿسؿغ: )ؿال ظا

 ؼسقؿ افذكقب إػ صغرة وـبرة: أدفة ت

( )(٧٬المّف/ ) َّاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٱُّٱ 

 ( )(٨٦اهقًر/ ) َّ مي خي حي جي ُّٱ 

 ()(٦٥انلجى/ ) َّمي زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱ 

                                                                                                                           
ومل  ،قليتافذكقب ـبائر ـام ش عققارج ؾؽػروا مرتؽب افذكقب، وجعؾقا مجوخافػت اخل»: جقريقوؿال افب     

 لخرجقاؾ ادعتزفة وأما فاد.واجت ؾلويبت ؽذف ؿافقا ٕهنؿ ـػر؛ مممـًا ـػر مـ أنمرتؽب افذكقب، مع  ربتؽػ ؽػرواي

خمؾد  ةرؾؿرتؽب افؽب ،غزفتـادـ غب مــزفة هذم افؽػر إٓ باشتحالل، ؾجعؾق هدخؾقيومل  امن،يمـ اإل ةافؽبر مرتؽب

(3ص د،يادر حتػة).«ظذاب افػساق ةظـد اخلقارج ظذاب افؽػار، وظـد ادعتزف عذبيذم افـار، و غؼيظـد افػر
() رؿؿ: «امنيصعب اإل»ذم  افبقفؼل أخرجف( و).  رافؽب»وافطزاين ذم» (/3/). ثؿلقؿال اهل 

.«وظـعـف مدفس احلسـ أن إٓ ثؼات فرجاف»: (/3) «جمؿع افزوائد»ذم 
() بغ افػرق ؾلما ا،ظـ ارتؽاهب بوافسهق حرمات اهلل ؿتعظق ذم هذا ؽقني أن حَتؿؾؾقُ »: اهلل فرمح قفؼلؿال افب 

ـةُ  افؽتاُب  فما جاء ب یظؾ خرةوأ اافدكق أحؽام ذم فافصغائر وافؽبائر ؾال بد مـ  (/ امناإلي صعب).«وافسُّ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ّ بادؽان، أي كزل بف أحقاًكا.  يؼال: ا،افؾؿؿ: افذكقب افصغرة افتل تصدر أحقاكً  أمَل

 ة وـبرة. ( يػقد أن افذكقب صغرمي زيوآشتثـاء ذم)

()ُّ(٦٦اهنساء/ ) َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك 

 (، افـساء:3/واكظر فتػصقؾ افدٓئؾ: مػاتقح افغقب ) ادراد بافسقئات افصغائر.

 عذ ادعتزلة: الرد 

اشتدفت ادعتزفة هبذه أية افؽريؿة ظذ أن اهلل تعاػ جيب ظؾقف أن يغػر افصغائر إذا 

 :ويؼقل ادعتزفة مل جيتـب افؽبائر أؽؾؼ باب افعػق وادغػرة.اجتـب صاحبف افؽبائر. ؾنن 

 تؽػر افسقئات يستؾزم اجتـاب افؽبائر. 

ؿال ادال  يستؾزم ظـدهؿ تؽػر افسقئات اجتـاب افؽبائر. وأما أهؾ افسـة واجلامظة ؾال

ان وفق ـ ،ؿد تؽػر افصغرة بؿؽػر أو بعػق مـ اهلل» :«ذح افػؼف إـز»ظع افؼاري ذم 

 (  )ص«.صاحبفا مرتؽب ـبرة

ؾؼد محؾف  ٱَّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱفف تعاػ:وأما ؿق

 ظذ ظدة معاٍن وتقجقفات:  أهؾ افعؾؿ وافتػسرِ 

- (ىك مك) ،ـام ذم ؿقفف تعاػ ذم  وؿد يليت بؿعـك افؼط ادـاشب. ذط

دة ؾؾقس ادعـك أن ؿبقل صفا ،(٥٫٥ابلقرة/ ) َّ  ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ افشفادة:

وامرأتغ مؼبقل مع وجقد  ؾنن صفادة رجؾ رجؾ وامرأتغ يستؾزم ظدم وجقد رجؾغ،

 رجؾغ. 

 قزجي  (٥٫٦ابلقرة/ ) َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّـك ؿقفف:أو فقس مع

إذا  وإكام معـك أية: جيقز افرهـ حال احلرض. افرهـ إذا ــتؿ ظذ شػر، ومل دمدوا ـاتبا، وٓ

 أخذ افرهـ.  مل يؽـ ـاتب ذم افسػر كاشب

 إٓ أكف يـاشب اجتـاب افؽبائر. كعػق ظـ صغائرـؿ، ؾؿعـاها: ،قف هذه أيةؿس ظؾ

 وما أؿبح أن كعػق ظـ ذكقبؽؿ وأكتؿ تكون ظذ افؽبائر. 

- .أي: إن اجتـبتؿ افؽػر وافؼك بدفـا شقئاتؽؿ  ادراد بافؽبائرأكقاع افؽػر وافؼك

 عفام ظـ افسقئات. يعػك م وأما افؽػر وافؼك ؾال حسـات.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- ،بتؿ افؽبائر وأمسؽتؿ ظـفا، ظػقكا ـإن اجت :أي ادراد بافسقئات مؼدمات افؽبرة

نن اجتـبتؿ افزكا بعد ارتؽاب مؼدماتف مـ افؾؿس وافـظر وادق إفقف وافتؼبقؾ ؾ ظـ مؼدماهتا.

 ا بافتقبة. ظػقكا ظـ هذه ادؼدمات وافدواظل أيًض 

- ْد/ ) َّمت خت حت جت ُّٱ احلسـات تذهب افسقئات ـذفؽ ترك  (٦٦٧ِ

 وهق مـ مؽػرات افسقئات. «ـػ افـػس »يطؾؼ ظؾقف  افؽبائر مع افؼدرة ظؾقفا ظؿؾ صافح،

 -حتت هذه أية افؽريؿة «معارف افؼرآن» ف اهلل ذموكصُّ افشقخ ادػتی حمؿد صػقع رمح

 شقخ:وؾقام يع ـالم اف ُيقهؿ أن احلسـات يذهبـ افسقئات إذا اجتـب افؽبائر.

ؾ أن َمـ ُظـَِل بلداء مجقع افػرائض وافقاجبات واجتـب افؽبائر،» ؽػر اهلل تعاػ  ؾتحصَّ

وواطب ظذ افقضقء وافصالة، ؾنن جمرد افقضقء  فف صغائره،...ومـ ابتع بافؽبائر،

. «ؾضال ظـ ـبائره دمؾب فصغائره افعػق وادغػرة، وافصالة وإظامل افصاحلة إخرى ٓ

  (./ن )معارف افؼرآ

هذا افـص ظذ أن ادسؾؿ يؾقؼ بف أن جيؿع بغ افعـابة بعؿؾ احلسـات وفـحؿؾ 

حُيؿؾ ظذ أن تؽػر افسقئات يستؾزم اجتـاب  وٓ ـام أشؾػـا مـ ؿبُؾ. واجتـاب افؽبائر،

 وذفؽ فققاؾؼ كص ادػتل حمؿد صػقع رمحف اهلل ما ظؾقف اجلؿفقر.  افؽبائر.

 ة: تعریف الكبر

افؽبرة ما يؽقن ؾقف وظقد صديد، أو افؾعـ، » أحسـفا: ة تعاريػ فؾؽبرة،وردت ظد

«.أو احلد. وـذا إذا أُصَّ ظؾی افصغرة ؾفل ـبرة
(1)

 

                                                 
() أؿقال یظؾ ةرػقا ذم حد افؽبواختؾ»: اهلل رمحف فقدأ ةافعالم ؿال : 

 افشاؾعقة. بعض هبذ قفوإف ،شـة أوبـص ـتاب  دٌ يصد دٌ وظق فابخصقص ظؾقفا صاحبفا حلؼ ما أهنا: ولإ     

 ه.وؽر افبغقي ؿال وبف احلد، أوجبت معصقة ـؾ أهنا: وافثاين     

   حد. جـسف ذم وجب أو ف،ؿيحتر ظؾی ابافؽت كص ما ـؾ أهناوافثافث:      

 ،احلرمغ إمام: أي) اإلمام ؿال فوب ،ةاكيافد ةورؿ ـبافدي فااـساث مرتؽب بؼؾة مذنت جريؿة ـؾ أهناوافرابع:      

 ․(ص اإلرصاد، ذم فوـالم

ف أو احلد، أوجب ما أهنا: واخلامس       فواشؿ «يفاوح» افصقابو) ؾتاويف. ذم اداوردي ؿال فوب د،قافقظ إفقف تقجَّ

 .(افشاؾعل فذم ؾؼ «افؽبر احلاوي»

    .ؿلاحلؾق ظـ فمذـقر ذم حمؾ ؾبتػصق ذفؽ وحؽل ف،ذم كػس دعـی ظـف فلمـ فـفعق حمرم ـؾ أهناوافسادس:      

: ذح ًضاأيواكظر  ./ادعاين  روح) .«ؿيبؾػظ افتحر فؿيحتر ظؾی افؽتاب كص ؾعؾ ـؾ أهناوافسابع:      



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ف اهلل واحلؽؿة ؾقف أن جيتـب ادرء   تعاػ وٓ رشقفف افصغرَة وافؽبرة، وأهباممها،مل يعرِّ

صغرة  كػسف بلهنا معصقة اهلل تعاػ،وحيدث  ويسك ـؾ معصقة طـا مـف أهنا ـبرة. ـؾ ذكب،

ـاكت أو ـبرة.
(1)

 

 لة عذ إهبام بعض األحكام يف الرشیعة ادطهرة: أمث

ـام ذم شاظة اإلجابة مـ يقم  وما أـثر إمثؾة ظذ اإلهبام ذم افؼيعة اإلشالمقة،

ٕظظؿ فقظـ وأخػل آشؿ ا ا فف.فقسفر ادرء افؾقؾ افتامًش  ومثؾف إخػاء فقؾة افؼدر، اجلؿعة،

ـام أخػقت افؾؼؿة  ؾقذـره بافتعظقؿ ويدظق بف، ادرء ـؾ اشؿ مـ أشامئف تعاػ اشام أظظؿ،

 ا. افتل يبارك ؾقفا، فقـظػ اإلكاء جقدً 

مثال: افؼك، وافؼتؾ، وافسحر، ورمل ادحصـ، وأـؾ مال  وظدد بعضفؿ افؽبائر،

 عضفؿ: افرسؿة، وذب اخلؿر. وب وزاد بعضفؿ صفادة افزور، وافتقيل يقم افزحػ، افقتقؿ،

ؾعـ ظع ريض اهلل   ظذ آختالف ذم تعريػفا. بـاءً اختؾػت إؿقال ؾی ظدد افؽبائر 

ؿال افديؾؿل: أؾردت  ا.أيًض  33، و3، وظـ ابـ ظباس 3، وظـ ابـ مسعقد:ظـف هل: 

ُصحت مجعت ما  وؿال احلاؾظ افعالئل: ؾبؾغ ظددها أربعغ. ـتاًبا ذم تعداد افؽبائر،

ثؿ زاد  ،ـبرة (ؿل )توظدد ابـ حجر اهلق (.إحاديث بلهنا مـ افؽبائر ؾبؾغ ظدده )

فالشتزادة مـف راجع: افزواجر  ـبرة. (3ؾبؾغ ظددها ) ( ـبائر ذم ضقء إحاديث.إفقفا )

  .-ص  ظـ اؿساف افؽبائر،

 ورسد أيات وإحاديث اخلاصة هبا. (،3)«افؽبائر» وظدد افعالمة افذهبل ذم ـتابف

و بعضفا  ـبرة بافتػصقؾ. () «افزواجر ظـ اؿساف افؽبائر» ؿل ذمتوذـر ابـ حجر اهلق

 يصدق ظؾقف تعريػ افؽبرة.  ٓ

                                                                                                                           
-3)ص تؿل،فقافزواجر ظـ اؿساف افؽبائر، فؾ .3-فعؼائد، صا
() واشتباحقها، افصغائر افـاس ٓؿتحؿ وإٓ ف،افعباد ب فاعرؾي حد فف سقف ةافؽبر أن حقؿال افقاحدي: افصح 

إخػاء  ؽذف رؽبائر، وكظاف دمتـب أن رجاء ظـف ادـفل اجتـاب ذم فب فدواجتقظـ افعباد ف ؽذف أخػی تعاػ اهلل وفؽـ

 لفةادس ،3/ بقافغ حق: مػاتًضاأيواكظر  ./ادعاين  روح). «ةاإلجاب ةافؼدر، وشاظ ةؾقوف ،یافقشط ةافصال

.(ٓ؟... أمافصغائر  ةافؽبائر ظـ مجؾ ةمجؾ زمقَّ  هؾ تعاػ اهلل أناختؾػ افـاس ذم  قة:افثاك



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 تفصول الذىوب اخلاصة بيعضاء اإلىسان: 

واإلُصار ظذ  وافؼك، ،افؽػر كحق: ل: بعضفا يتعؾؼ بافؼؾب،ؿال أبق ضافب ادؽ

 فذكب، وافقلس مـ رمحة اهلل، واجلرأة ظذ ظذاب اهلل تعاػ. ا

 صفادة افزور، وؿذف ادحصـات، وافقؿغ افغؿقس، وافسحر.  ن:أربع تتعؾؼ بافؾسا

 ثالت يتعؾؼـ بافبطـ: ذب اخلؿر،وأـؾ افربا، وأـؾ مال افقتقؿ. 

 وافؾقاط.  ،: افزكاثـتان تتعؾؼان بافػرج 

 وافرسؿة. ،ثـتان تتعؾؼان بافقد: افؼتؾ

 واحدة تتعؾؼ بافرجؾ: افتقيل يقم افزحػ.

 (/)ؿقت افؼؾقب  ظؼقق افقافديـ. واحدة تتعؾؼ بجؿقع افبدن:

 أدلة عدم كفر مرتكب الكبرة عند أهل السنة واجلامعة: 

( ):يزول افتصديؼ بافؽبرة. وٓ افقؼغ. :أي ،ظبارة ظـ افتصديؼ اإليامن 

( )ُّٱؿال تعاػ: وشؿك افطائػتغ مممـتغ، ادسؾؿغ بقـفؿ، ذـر افؼرآن افؽريؿ ؿتال 

(٬احلجرات/ ) َّين ىن نن من زن  رن مم
() .جيقز آشتغػار درتؽب افؽبرة 

() .ثبتت صػاظة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ درتؽب افؽبرة 

(.أمجعقا ظذ ظدم ؿتؾ مرتؽب افؽبرة ) :مـ مات مـ أمتل ٓ ُيِؼك » ؾػل احلديث

)صحقح «. وإْن زَكی وإن رَسق»ؿؾت: وإْن زَكی وإْن رَسق؟ ؿال: «. صقًئا دخؾ اجلـةباهلل 

وذح افعؼقدة . -وافـزاس، ص. -راجع فتػصقؾ افدٓئؾ: ذح افعؼائد، ص. افبخاري، رؿؿ:

 (وافتػسر ادظفري، افزمز:. 3افطحاوية فؾبابريت، ص

 عنها:  أدلة ادعتزلة واخلوارج واجلواب

 واشتدفقا بام يع:  فة واخلقارج بخروج اإليامن،يؼقل ادعتز

(.إظامل جزء اإليامن ) .واكتػاء اجلزء يستؾزم اكتػاء افؽؾ 

  ويبؼك كػس اإليامن. ذ اكعدام ـامل اإليامن،كحؿؾ آكتػاء ظ ـف:اجلقاب ظ

( )ؾف افػاشؼ.ادممـ يؼاب (٦٫السجدة/ ) َّ مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ُّٱ  



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ؾنن  وؿس ظؾقف ما هفـا، أضؾؼ افؼرآن افؽريؿ ـثرا افػاشؼ ظذ افؽاؾر، :اجلواب

 جع  مظ حط مض ٱُّٱـام ذم ؿقفف تعاػ: ادممـ ؿابؾف بافػاشؼ، ؾادراد بافػاشؼ هق افؽاؾر،
 مف:ؾرظقن وؿق وؿال ذم .(٨٦المّف/ ) َّمئ خئ حئ جئ ٱُّٱوؿال ذم افشقطان: (٥٦السجدة/ ) َّمع

 َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوؿال ذم ؿقم فقط ظؾقف افسالم: .(٦٥ انلًن/) َّ  جن مم خم حم ُّٱ
 (٧٪األٍبياء/ )

 افػسؼ: اخلروج مـ افطاظة، ؿد يؽقن بارتؽاب ادعصقة، وؿد يؽقن بافؽػر.

( )«صحقح افبخاري، رؿؿ:«.ٓ يزين افزاين حغ يزين وهق مممـ()  

 : ادراد أكف فقس مممـا ـامال. اجلقاب

 فؽامل مادام أكف أراد بف ادممـ افؽامؾ؟ مل مل يـص ظذ ا :إیراد

وإٓ فتشجع افـاس وؽػؾقا  ؾؾؿ يكح بؾػظ افؽامل، هذا مؼام افقظقد، :اجلواب

 . ا ـاماًل وؿافقا: ٓبلس، إكف مممـ وإن مل يؽـ مممـً 

يؽقن مممـا  ؾال إن اشتحؾ افزكا ـان مـؽرا حلرمتف، «ٓ يزين افزاين» حديث: وذم

، «افزاين»وإكام يطؾؼ ظؾقفام  ،«ادممـ» ذ افزاين وافسارق حغ تؾبسفام هباميطؾؼ ظ أو ٓ ظـدكا،

 . «افسارق»و

( )(٧٧املائدة/ ) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  ٱُّٱ 

هذه أية حمؿقفة ظذ إكؽار افؼاكقن افؼظل؛ ٕن شبب كزوهلا أن افقفقد  :اجلواب

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ما يؼقل  حاـؿقا إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم افرجؿ.ؾسلهلؿ

ؾؼال ظبد اهلل  ودماوز افؼارئ  مقضع آية افرجؿ، وؿرأوها، ـتابؽؿ افتقراة؟ؾجاءوا بافتقراة،

 ؾؽان ؾقف مـ حؽؿ افرجؿ ما ذم اإلشالم.  اؿرأ ما دماوزتف. ا:بـ شالم وـان حارًض 

( )«مـ ترك افصالة متعؿًدا ؾؼد ـػر جفاًرا.»
(1)

 

ـػر تارك افصالة بـعؿة افصالة ادفداة فقؾة  افؽػر: ـػران افـعؿة. :كؼقل :اجلواب

ٕن مـؽر افصالة ـاؾر.ـام أن  ظذ حؼقؼتف؛« ؾؼد ـػر» ـان ؿقفف: ا،ؾنن ترـفا إكؽارً  ادعراج.

                                                 
() رؿؿ: «ادعجؿ إوشط»خرجف افطزاين ذم أ( )جمؿع افزوائد»ـ أكس بـ مافؽ مرؾقًظا. وؿال اهلقثؿل ذم ظ »

(/)« :حمؿد بـ أيب « افثؼات»إٓ حمؿد بـ أيب داود ؾنين مل أجد مـ ترمجف، وؿد ذـر ابـ حبان ذم  قنرجافف مقثقؿ

روا » ظـ بريدة مرؾقًظا: ( وأخرجف ابـ حبان ؾی صحقحف )رؿؿ:«. داود افبغدادي، ؾال أدري هق هذا أم ٓ؟ َبؽِّ

․وهق حديث صحقح«. بافصالة ذم يقم افغقؿ؛ ؾنكف مـ ترك افصالة ؾؼد ـػر



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
وأؾتك حـابؾة  وحيؿؾف احلـابؾة ظذ افظاهر، وإن بؼل اإليامن. ا ـػر.إكؽار ؾرضقة افصالة أيًض 

وافـزاس، .  -)راجع: ذح افعؼائد، صتؼرب إفقف زوجتف. صذ ظؾقف ، وٓي افققم بلكف ٓ

 ․(-ص

ـاكقا يعؾؼقن كؼات تتضؿـ احلؽؿ ظذ تارك افصالة بافؽػر ذم  :بعض افثؼات ؿال يل

ؿال افشقخ  وظؿؾقا رشائؾ ذم ـػر تارك افصالة. ادساجد، وؿد أزيؾت ذم هذه إيام.

إن افؽتاب وافسـة ـالمها يدل ظؾی ـػر تارك » :«حؽؿ تارك افصالة» افعثقؿغ ذم رشافتف

 ، ط: ممشسة افشقخ حمؿد بـ صافح افعثقؿغ اخلرية()ص«.افصالة، افؽػر إـز اُدخِرج ظـ ادؾة

افذي يسك افصالة وٓ يصع، هذا » :«كقر ظذ افدرب» اهؾتاو وؿال افشقخ ابـ باز ذم

ؾنكف يؽػر  ،امء، وإن مل جيحد وجقهبا، متی ترـفا هتاوًكا وتؽاشالً ـاؾر أيًضا ذم أصح ؿقيل افعؾ

بذفؽ ذم أصح ؿقيل افعؾامء...، وؿال بعض أهؾ افعؾؿ: إكف ٓ يؽػر ـػًرا أـز، بؾ ـػره ـػر 

)ؾتاوی كقر ظؾی افدرب «.أصغر ما مل جيحد وجقهبا...، وافصقاب افؼقل إول أكف ـاؾر ـػًرا أـز

/) 

 إلمام الشافعي واإلمام أمحد يف تارك الصالة: رة بني امناظ

 رة بغ اإلمام افشاؾعل واإلمام أمحد ذم تارك افصالة:مـاط لشاق تاج افديـ افسبؽ

حؽل أن أمحد كاطر افشاؾعل ذم تارك افصالة، ؾؼال فف افشاؾعل: يا أمحد أتؼقل إكف »

فف إٓ اهلل حمؿد رشقل اهلل يؽػر؟ ؿال: كعؿ، ؿال: إذا ـان ـاؾرا ؾبؿ يسؾؿ؟ ؿال: يؼقل ٓ إ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؿال افشاؾعل: ؾافرجؾ مستديؿ هلذا افؼقل مل يسـف، ؿال: يسؾؿ بلن 

يصع، ؿال: صالة افؽاؾر ٓ تصح وٓ حيؽؿ باإلشالم هبا، ؾاكؼطع أمحد وشؽت. حؽك هذه 

ر اإلشالم ادـاطرة أبق ظع احلسـ بـ ظامر مـ أصحابـا وهق رجؾ مقصع مـ تالمذة ؾخ

 (/)ضبؼات افشاؾعقة افؽزى «.افشار

 لة ادرجئة واجلواب عنها: أد

 تؼقل:  ،«مرجئة » فة واخلقارج ؾرؿة تدظكوبنزاء ادعتز

() ٓ .يدخؾ ادممـ افـار وإن  وٓ ظؼقبة فؾعايص. وٓ يرض مع اإليامن معصقة

 افؽػر ذم افـار، واإليامن ذم اجلـة. وتؼقل افؼاظدة: أذكب.

 وتطفر معاصقف بافـار.  كؼقل: يدخؾ ادممـ اجلـة بعد افتطفر مـ افذكقب، :اجلقاب



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
(.ـام ٓ يـػع مع افؽػر ضاظة، هؽذا ٓ ترض ادعصقة مع اإليامن ) 

ٓترض مع اإليامن » وؿقهلؿ: يـػع معف افدواء. ٓ افؽػر مثؾ افسؿ، كؼقل: :اجلواب

  .خمتؾؼ مـ ظـد أكػسفؿ ٓ دفقؾ ظؾقف «معصقة

() جب ٱُّٱ؛تفك اخلزيوافـار مـ (٫اتلحريى/ ) َّ  ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ 
 (٦٬٥آل عًران/ ) َّجت هب مب خب حب

ُيغؾُب ادممـ  ٓ وادعـك: وافعجز وافضعػ. اخلزي بؿعـك ادغؾقبقة، (:)اجلواب

 افؽامؾ ذم أخرة. 

(مع ):ظدم افـقر هلؿ ذم أخرة.  ـك اخلزي 

( )بؾ مع افـبل صذ اهلل ظؾقف  زي بلن كػل اخلزي فقس مطؾؼا،أجاب ظـف اإلمام افرا

 واجلقاب ظـف ما تؼدم أن ؿقفف:» ؿال افرازي: وشؾؿ.

ٓ يدل ظؾی كػل اإلخزاء مطؾًؼا، بؾ يدل ٱَّ  ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ

ظؾی كػل اإلخزاء حال ـقهنؿ مع افـبل، وذفؽ ٓ يـاذم حصقل اإلخزاء ذم وؿت 

 (ظؿران: )مػاتقح افغقب، آل«.آخر

 ٕهنؿ صحابتف.  الخزي هلؿ؛ؾمع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؽقكقن ادممـقن  :كؼقل

 عة أقسام أساسوة للمعصوة: أرب

 افذكب وادعصقة ظذ أربعة أؿسام:  اإلمام افغزايل:ؿال 

(افتعد ).مـ ادعايص أن يتعدى ذم صػات افربقبقة،  :أي ي ذم صػات افربقبقة

وؽرمها مما  ،وافػخر ،كحق: افؽز خلاصة برب افعادغ فغره، أو يتؾبس هبا،ويثبت افصػات ا

 خيتص باهلل تعاػ. 

(.آتصاف بافصػات افشقطاكقة  ) مـ احلسد ؾبس بافصػات افشقطاكقة،افت :يأ، 

 وكحقها.  ،وافتعـت ،وافغرور ،وافغدر، وادؽر

( ) .مـ افزكا ذم اتباع  بفائؿ،افتؾبس بصػات اف :يأ آتصاف بافصػات افبفقؿقة

  .افشفقة، وافؾقاط ، وؽرها مـ افػقاحش 

(.آتصاف بافصػات افسبعقة ) مـ افؼتؾ وافػساد،  افتؾبس بصػات افسباع، :أي

 وأـؾ مال افغر وكحق ذفؽ.  وآؾساس،



َ قيدةَ الع َ شرحَ   3   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فرــ افثاين، )إحقاء ظؾقم افديـ، ـتاب افتقبة، ا : ما ظداه مـ ادعايص ؾروع هلا.يؼقل اإلمام افغزايل

 بقان أؿسام افذكقب باإلضاؾة إػ صػة افعبد(

 شهران للمعصوة:  قسامن آخران

( ادعصقة ذم حؼقق ) ( ادعصقة ذم حؼقق اهلل.) قة ؿسامن آخران صفران:فؾؿعص

 افعباد. 

 فألظامل ثالثة دواويـ أوشجالت:  ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا:

 وآرتداد. ،وافؼك ،ؽػرمثؾ اف ُيغػر، ما ٓ :افديقان إول

 ما ُيغػر، مثؾ حؼقق اهلل تعاػ. افديقان افثاين:

 ما مل يعُػ ظـفا صاحبفا. ، ُيسك مـف رء، مثؾ حؼقق افعباد ما ٓ افديقان افثافث:

افدواويـ ظـد »ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

عبل اهلل بف صقًئا، وديقاٌن ٓ يسك اهلل مـف صقًئا، وديقاٌن ٓ َيغِػره اهلل ظز وجؾ ثالثة: ديقان ٓ ي

ُك باهلل، ؿال اهلل ظز وجؾ  ىب نب مب زب رب ُّٱ:اهلل. ؾلما افديقان افذي ٓ َيغِػره اهلل: ؾافؼِّ

وأما افديقان افذي ٓ يعبل اهلل بف صقًئا: ؾُظؾُؿ ، (٥٪املائدة/ ) َّىت نت مت  زت رت يب

ف ِمـ صقِم يقٍم تَرـف، أو صالٍة تَرـفا؛ ؾنن اهلل ظزَّ وجؾ يغػر  افعبِد كػَسف ؾقام بقـف وبغ ربِّ

ذفؽ ويتجاوز إن صاء، وأما افديقان افذي ٓ َيُسك اهللُ مـف صقًئا: ؾُظْؾُؿ افعباِد بعِضفؿ بعًضا، 

صدؿة بـ  وظؾؼ ظؾقف افشقخ صعقب إركموط: إشـاده ضعقػ فضعػ. 3)مسـد أمحد، رؿؿ:«.افؼصاُص ٓ حمافة

مقشی، وؿد اكػرد بف، وبؼقة رجافف ثؼات رجال افشقخغ ؽر يزيد بـ بابـقس...، وهق حسـ احلديث ذم ادتابعات، ومل يتابع هـا. 

ػقا، وابـ بابـقس ؾقف جفافة( (/وأخرجف احلاـؿ )  وؿال: صحقح اإلشـاد. ؾتعؼبف افذهبل بؼقفف: صدؿة ضعَّ

وؿد  ة بثبقت افؼدم ظذ اإليامن؛ ٕن افعزة باخلقاتقؿ.ف اهلل ذم افـفايدظا ادمفػ رمح

وكصحقا  بافثبات ظذ اإلشالم وادقت ظؾقف، -وهؿ معصقمقن–دظا إكبقاء ظؾقفؿ افسالم 

ْسف/ ) َّ جك مق حق  مف  ٱُّؿال يقشػ ظؾقف افسالم: أوٓدهؿ بف، وؿال . (٦٦٦ي

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱتعاػ:
 (٦٦٥ابلقرة/ ) َّهت

 خي حي جي يه ٱُّٱؿال تعاػ: ،-اإليامن–وؿد أمر اهلل تعاػ أهؾ اإليامن بادقت ظؾقف 

 (٦٦٥آل عًران/ ) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي



َ قيدةَ الع َ شرحَ   7   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ِل امِْقتْنَِث، وَ  -76 َْ

َ
ََلَة َخنَْف ُُكِّ ةَرٍّ َوَفاِجٍر ِوْي أ لََعَ َوْي َواَت  (1)َوًََرى الصَّ

هْ  ُُ .(2)ِوٌْ
  

 أو فاجر:  ر  تصح الصالة خؾف كل مسؾم ب  

 ذـر ادمفػ رمحف اهلل يف هذا افـص ؾرظغ ؾؼفقغ: 

- ،افؽبرة أو ابتالئف  شقاء ـان ؾسؼف بارتؽابف تصح افصالة خؾػ ـؾ بر وؾاجر

كعؿ ُتؽره  يشسط فصحة اإلمامة افعصؿة مـ افذكقب، ما مل يمد بف إػ افؽػر؛ ٕكف ٓ، بافبدع

 ؾإحسـ افصالة خؾػ اإلمام افعادل إن أمؽـ.  افصالة خؾػ افػاشؼ.

صؾقا خؾػ ـؾ َبرٍّ »ظـ أيب هريرة ؿال: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

افصالة ادؽتقبة (: »594ويف شــ أيب داود )رؿؿ:. 768شــ افدارؿطـل، رؿؿ:  .9/4فؽزی فؾبقفؼل )افســ ا«. وؾاجر

ا ـان أو ؾاجًرا، وإن ظؿؾ افؽبائر  «(.واجبة خؾػ ـؾ مسؾؿ َبرًّ

مـ  -افراوي ظـ أيب هريرة–إٓ أكف مل يسؿع حمؽقل  رجال هذا اإلشـاد ـؾفؿ ثؼات،

مؽحقل مل يسؿع مـ أيب هريرة، ومـ دوكف »دارؿطـل: ؿال اف ؾافسـد مـؼطع. أيب هريرة.

ًٓ »وؿال افبقفؼل: «. ثؼات )معرؾة «. بغ مؽحقل وأيب هريرةإشـاده صحقح، إٓ أن ؾقف إرشا

 (4/44افســ وأثار 

ظـ ابـ ظؿر، وأيب افدرداء، وظع بـ أيب  -ظالوة ظذ أيب هريرة-ي هذا احلديثرو

خيؾق ضريؼ  وٓ ة بـ إشؼع، وأيب أمامة ريض اهلل ظـفؿ.وواثؾ ضافب، وظبد اهلل بـ مسعقد،

فالشتزادة مـف راجع: افتؾخقص  وبعض ضرؿف ظذ ؽاية مـ افضعػ. مـفا مـ افضعػ.

 . 40-4/404؛ وإرواء افغؾقؾ 96-4/94احلبر 

يصؾقن فؽؿ، ؾنن أصابقا »وظـ أيب هريرة: أن رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 (694)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.وا ؾؾؽؿ وظؾقفؿؾؾؽؿ، وإن أخطم

ؿال ادفؾب: وؾقف جقاز افصالة خؾػ افز وافػاجر إذا خقػ » ؿال افعالمة افعقـل:

 (5/448)ظؿدة افؼاري «. مـف

                                                 
( ) يف ،4 ،4 ،48 «وادعـك شقاء.«وكصع .
يرض ادػفقم. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وٓ .6شؼط مـ  «مـفؿ»ؿقفف ( 4)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   74   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ـقػ أكت إذا ـاكت ظؾقؽ أمراء يمخرون »وظـ أيب ذرٍّ ؿال: ؿال يل رشقل اهلل: 

صؾ افصالة فقؿتفا، ؾنن أدرـتفا معفؿ : »ؿال: ؿؾت: ؾام تلمرين؟ ؿال« افصالة ظـ وؿتفا؟

 (448)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.ؾصؾ، ؾنهنا فؽ كاؾؾة

 جيقز افتطقع ظـد إحـاف بعد افػريضة إذا ـان افتطقع يف وؿتف. 

 يدل هذا احلديث ظذ صحة افصالة خؾػ إمراء افذيـ يصؾقن بعد خروج افقؿت. 

بـ ظػان ريض اهلل ظـف وهق حمصقر، وظـ ظبقد اهلل بـ ظدي بـ ِخقار أكف دخؾ ظثامن 

ج، ؾؼال: افصالة  ٍة، وكَزل بؽ ما كَری، وُيصعي فـا إمام ؾتـة، وكتحرَّ ؾؼال: إكؽ إماُم ظامَّ

أحسـ ما يعؿؾ افـاس، ؾنذا أحسـ افـاس ؾلحسـ معفؿ، وإذا أشاؤوا ؾاجتـب 

 (654)صحقح افبخاري، رؿؿ:إشاءهتؿ.

ذى عذ كل مسؾم:  وفاجر:  ر  ب   ُيص 

وافعايص أحقج  ٕن صالة اجلـازة دظاء فؾؿقت. يصذ ظذ ـؾ مسؾؿ بر و ؾاجر؛ -4

خيرج ادسؾؿ مـ اإلشالم بذكب  وٓ ـام أن صالة اجلـازة مـ احلؼقق اإلشالمقة، إػ افدظاء،

 ارتؽبف. 

صؾقا ظؾی مـ ؿال: ٓ إفف »ظـ ابـ ظؿر ؿال: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

  (4644ادعجؿ افؽبر فؾطزاين، رؿؿ:. 76ـ افدارؿطـل، رؿؿ:)شـ«.إٓ اهلل

( ظـ ابـ ظؿر وأيب هريرة ريض /444-446)«افعؾؾ ادتـاهقة» رواه ابـ اجلقزي يف

هذا احلديث مـ » اهلل ظـفؿ بطرق متعددة؛ وٓ خيؾق ضريؼ مـفا مـ افضعػ.ؿال ابـ ادؾؼـ:

 (4/464)افبدر ادـر «.مجقع ضرؿف ٓ يثبت

إذا  ؾاليصذ ظؾقفام ظزة فؾـاس؛ ـك مـ هذا احلؽؿ افعام افباؽل وؿاضع افطريؼ،يستثو

 ؿتال يف احلرب.

ا مـ دأب هذا ؾرظان ؾؼفقان؛ وفؽـ ترك اجلؿعة وافعقديـ خؾػ اإلمام باظتباره ؾاشؼً 

 مـ اخلقارج وؽرهؿ، ؾذـر ادمفػ هذه افػروع هـا.  أهؾ افبدع،

أحاديث افصالة خؾػ افػاجر ضعقػة،  عة واإلباضقة:فشقؿال افشقخ افسؼاف ادتلثر با

ومل يصؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ـثر مـ افصحابة افذيـ ـان  يستدل هبا، ٓ



َ قيدةَ الع َ شرحَ   74   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 (645، و644ص، فؾسؼاف،  )صحقح رشح افعؼقدة افطحاويةؾؽقػ تصح افصالة ظذ افػاشؼ. ظؾقفؿ ديقن،

ؾؿ ظـ افصالة ظذ بعض افصحابة ادديـغ وإكام ـان إظراض افـبل صذ اهلل ظؾقف وش

 ا، خماؾة أن تضقع حؼقق افعباد. وظقدً 

 

ْه ةُِكْفٍر َوََل بِِِشٍْك  -77 ُِ ُد َعنَيْ َُ ًٌَّث َوََل ًَاًرا، َوََل نَْش ْه َج ُُ َحًدا ِوٌْ
َ
ُل أ َوََل ُنََنِّ

ٌء ِوْي َذلَِك  ْه ََشْ ُُ ْر ِوٌْ َُ ٌَِفاٍق، َوا لَْه َيْظ ْه إََِل اهلِل  (2)َذرُ ، َوًَ  (1)َوََل ةِ َُ ائَِر ََسَ
 َتَعاََل.

الـار إال إذا من أهل اليصح وصف أحد بعقـه بلكه من أهل اجلـة أو 

 الـار:  من أهل جعؾه الؼرآن الؽريم أو السـة الـبوية من أهل اجلـة أو

- ٓ ٕكف ؿد يؿقت ظذ  كحؽؿ ظذ أحد مفام بؾغ مـ افصالح بلكف مـ أهؾ اجلـة؛

يتلتك ذفؽ إٓ  وٓ ثؿ إن احلؽؿ ظذ أحد بلكف مـ أهؾ اجلـة مـ اإلخبار بافغقب، امن،ؽر اإلي

ه افؽتاب أو افسـة باجلـة، مثؾ افعؼة ادبؼة، واحلسـغ، وؾاضؿة،  بافقحل. َ كعؿ مـ بؼَّ

وشبؼ افتػصقؾ يف ؿقفف  كجزم بلهنؿ مـ أهؾ اجلـة. وثابت بـ ؿقس وؽرهؿ ريض اهلل ظـفؿ،

 «.َفُد ََلُْؿ بِاجْلَـَّةِ َٓ َكْش وَ » ادمفػ:

بلكف مـ أهؾ افـار؛ ؾربام مات  -مفام بؾغ مـ افسقء –كحؽؿ ظذ مسؾؿ  ـذفؽ ٓ -4

 ثؿ إن احلؽؿ ظذ أحد بلكف مـ أهؾ افـار مـ اإلخبار بافغقب، وٓ ظذ اإليامن بعد افتقبة.

بلس بف،  ف مـ أهؾ افـار ؾالوأما َمـ َحَؽَؿ ظؾقف افؽتاب وافسـة بلك يتلتك ذفؽ إٓ بافقحل.

  وكحقمها. ،مثؾ أيب َلب، وأيب جفؾ

 أو الـػاق:  ،طة الؽافقة يف احلؽم عذ أحد بالؽػر والرشكالبد من احلق

 ،ظذ أكف ـاؾر و مؼك -دٓفة رصحية–وؿس ظؾقف أكف إذا مل يظفر مـ أحد ما يدل  -4

وافـػاق  ،وافؼك ،ظؾقف بافؽػروٓبد مـ احلقطة باحلؽؿ  حيؽؿ ظؾقف بذفؽ. ٓ أو مـاؾؼ،

                                                 
( ) يف «وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء.«ما مل ُيظِفر صقًئا مـ ذفؽ .
وادثبت مـ بؼقة افـسخ. وادعـك شقاء. .«كرد»  ،5( يف 4)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   74   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
روى افشقخان ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـف أن رشقل اهلل  حتك بعد طفقر أشباهبا.

)صحقح افبخاري، «.أيُّام رجؾ ؿال ٕخقف: يا ـاؾر، ؾؼد باء هبا أحدمها»صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال:

 ( 6۰:رؿؿ«.)إن ـان ـام ؿال، وإٓ رجعت ظؾقف»وزاد مسؾؿ: . 604رؿؿ:

ا ظاد ظذ إذا مل يؽـ ادخاضب ـاؾرً  تلول افؼاح هذا احلديث مـ وجقه، أيرسها:

وتلول اإلمام افـقوي يف  افؼائؾ ذكب تؽػره. ؾؿعـك ظقد افؽػر ظقد وبال كسبتف إػ افؽػر،

 رشح مسؾؿ ظدة تلويالت َلذه إحاديث. 

ـان ـاؾًرا، وإٓ ـان هق   مسؾاًم، ؾننأيام رجؾ مسؾؿ أـػر رجاًل »ويف شــ أيب داود: 

  ( 4687)رؿؿ: «.افؽاؾر

مـ دظا رجال بافؽػر، أو »وظـ أيب ذر أكف شؿع افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

 ( ۱۱۲)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.ؿال: ظدوُّ اهلل، وفقس ـذفؽ، إٓ حاَر ظؾقف

 : مل كؽؾىف حتؼقق باطن أحد

ؾفق ادطؾع ظذ إرسار. ؿال  تعاػ،وكػقضف إػ اهلل  مل كؽؾػ حتؼقؼ باضـ أحد، -4

 (٩٢آل عىران/ ) َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱتعاػ:

 َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱوؿال تعاػ:
 (٦٣اإلَساء/ )

 جيقز اختاذ إجراءات ضد أحد بؿجرد افشبفة مامل يثبت ذكبف بدفقؾ رشظل، وٓ ٓ ي:أ

ؾنن تقؼـ يف حؼ أحد بلكف ارتؽب ذكبا  فذكب واجلريؿة.جيقز اجلزم يف افؼؾب بلكف ارتؽب ا

 ويماخذ ظؾقف يف أخرة. ؾفق ذكب افؼؾب، دفقؾ رشظل، مـ ؽر بؿجرد افشبفة،

 (٢٩احلجرات/ ) َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿال تعاػ:

إيني مل ُأوَمر أن َأْكُؼَب ظـ ؿؾقب افـاس وٓ »وؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 (445)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.ؼَّ ُبطقهَنؿَأُص 

بعثـا رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ يف رسية، »ظـ أشامة بـ زيد ريض اهلل ظـف يؼقل:

ؾقؿع يف كػيس مـ  ، ؾؼال: ٓ إفف إٓ اهلل، ؾطعـُتفؾصبَّْحـا احلَُرؿاِت ِمـ ُجَفْقـَة، ؾلدرـُت رجاًل 

أؿال ٓ » ل رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: ذفؽ، ؾذـرتف فؾـبلي صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼا



َ قيدةَ الع َ شرحَ   75   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
أؾال صَؼْؼَت »ؿال: ؿؾُت: يا رشقل اهلل إكام ؿاَلا خقًؾا مـ افسالح، ؿال: « إفف إٓ اهلل وؿتؾَتف؟

ُرها ظعَّ حتی متـقُت أين أشؾؿت يقمئذ« ظـ ؿؾبف حتی تعؾؿ أؿاَلا أم ٓ؟ )صحقح «.ؾام زال ُيؽري

 (58مسؾؿ، رؿؿ:

إن مات ظذ  أجقب: هؾ هق مـ أهؾ اجلـة؟ إن شئؾ ظـ مسؾؿ: ؿال أهؾ افعؾؿ:

 ـان مـ أهؾ اجلـة.  اإليامن بعد افتقبة مـ افذكقب، وـان يقاطب ظذ افػرائض وافقاجبات،

 ـان مـ أهؾ افـار.  إن مات ظذ افؽػر، أجقب: وإن شئؾ ظـ ـاؾر؟

 ؿال اهلل تعاػ: ة.ادممـقن افصاحلقن يف اجلـ ظة ادسؾؿغ ؟ أجقب:وإن شئؾ ظـ مجا

 (٢٠١الكُف/ ) َّ مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حسُّٱ

 جن مم خم  حم ُّٱؿال تعاػ: أجقب: افؽػار يف افـار. ظة افؽػار،وإن شئؾ ظـ مجا

 (٢٤٠امنساء/ ) َّ هن من خن حن

 

ٍِ ولَََعَ آِِلِ وََسنَّ  -78 ٍد َصَّلَّ اهلُل َعنَيْ ِث ُُمَىَّ وَّ
ُ
َحٍد ِوْي أ

َ
يَْف لََعَ أ َه َوََل ًََرى السَّ
يُْف  ٍِ السَّ  .(1)إَِلَّ َوْي وََجَب َعنَيْ

 

 جيوز إراقة دم مسؾم بغر حق:  ال

أو  ،أو ؿتؾ ،ؿة دم مسؾؿ مـ إمة ادحؿدية، إٓ مـ هدر دمف بزكاكستحؾ إرا ٓ

 وجيقز ؿتال افباؽل،حتك يطقع اخلؾقػة.  ارتداد.

يشفد أن ٓ إفف إٓ اهلل ٓ حيؾ دم امرٍئ مسؾؿ، »ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

و أين رشقل اهلل، إٓ بنحدی ثالث: افـػس بافـػس، وافثقب افزاين، وادارق مـ افديـ افتارك 

 (676صحقح مسؾؿ، رؿؿ:. 6878)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.فؾجامظة

 يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم ُّٱػ:ؿال تعا

 (٢احلجرات/ ) َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 
 

                                                 
( ) وافصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة افـسخ. .45، 4شؼط مـ  «إٓ مـ وجب ظؾقف افسقػ»ؿقفف



َ قيدةَ الع َ شرحَ   76   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
79-  ُ ِرًَاَوََل ًََرى اْل ِْ ُو

ُ
ِنٌَا َوُوََلِة أ ئِىَّ

َ
َوََل ًَْدُعِ ،(2)َوإِْن َجاُروا(1)ُروَ  لََعَ أ

هْ  ُِ ْه ِوْي َطاَعِث اهلِل (3)َعنَيْ ُُ ْه، َوًََرى َطاَعنَ ُِ َعزَّ -، َوََل َنَْنُِع يًَدا ِوْي َطاَعِن
ُوُروا ةَِىْعِصيَثٍ (4)فَِريَضثً  -وََجلَّ 

ْ
َ (5)، َوا لَْه يَأ ََلِح ، َوًَْدُعِ ل ْه ةِالصَّ ُُ

 .(6)َوالُْىَعافَاةِ 
  

 ذ أئؿة ادسؾؿني وحؽامفم: الجيوز اخلروج ع

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱإمر واحلؽام: أمر اهلل تعاػ بطاظة أويل
 (٩٢امنساء/ ) َّ  هل

وبام أن اهلل تعاػ أمر بطاظة  أمرت أية افؽريؿة بطاظة اإلمام افعادل وؽر افعادل،

 اهلل تعاػ.  ا ضاظةُ ا واحتسابً ظتفؿ إيامكً ؾطا احلؽام،

  ا.ا بؾقغً ذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف أحاديثف ظذ ضاظة أئؿة ادسؾؿغ تلـقدً وأـد افرشقل ص

مـ أضاظـل »ؿال: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ريض اهلل ظـف ظـ أيب هريرة

د أضاظـل، ومـ يعص إمر ؾؼد أضاع اهلل، ومـ ظصاين ؾؼد ظصی اهلل، ومـ يطع إمر ؾؼ

ؾؼد ظصاين، وإكام اإلمام ُجـٌَّة ُيؼاتؾ مـ ورائف وُيتََّؼی بف، ؾنن أَمر بتؼقی اهلل وظَدل، ؾنن فف 

، إػ 845وصحقح مسؾؿ، رؿؿ:. 4957)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.بذفؽ أجًرا، وإن ؿال بغره ؾنن ظؾقف مـف

 «(ؾؼد ظصاين»ؿقفف:

 يي ىي ني  مي  ٱُّٱـام يف ؿقفف تعاػ: .«مامفأ» بؿعـك «مـ ورائف» فف:وؿق
 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  ٱُّٱوؿال تعاػ:، (إةراَيه) َّ هئ مئ خئ حئ جئ

 ـك إمام.ؾافقراء بؿع (١٢الكُف/ )

                                                 
( ) يف4  وادثبت مـ بؼقة افـسخ. .«مـ ادسؾؿغ»بعده زيادة
وادعـك شقاء. .«وإن طؾؿقا» 48، و4. و يف «وإن جاروا»بعد  «أو طؾؿقا»زيادة  4، 4( يف 4)
بعده زيادة  4 ،40 ويف. وادثبت مـ بؼقة افـسخ. «ظذ أحد مـفؿ» . ويف «ؾال كدظقا ظؾقفؿ» 4، 46يف ( 4)

وادعـك شقاء. .«باَلؾؽة» 4. و يف «بافؼ»
وافـعـك شقاء. .«واجبة»بعده زيادة  7( يف 4)
مـ بؼقة افـسخ. . وهق شاؿط ،4 ،6 ،7 ،44أثبتـاه مـ  «ما مل يلمروا بؿعصقة»ؿقفف ( 5)
وٓ يتغر ادعـك. .«وافـجاح»بعده زيادة  ( يف 6)



َ قيدةَ الع َ شرحَ   77   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ْؿُع وافطاظة ؾقام ظؾی ادرء اد»وظـ ابـ ظؿر، ظـ افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  سؾؿ افسَّ

ِره، إٓ أن ُيمَمر بؿعصقة، ؾنْن أِمر بؿعصقة، ؾال شؿع وٓ ضاظة ـَ )صحقح افبخاري، «.أحب و

 ( 849صحقح مسؾؿ، رؿؿ:. 744رؿؿ:

مـ رأی مـ أمره صقئًا »وظـ ابـ ظباس ؿال: ؿال رشقل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

قَّةً َيؽَرهف ؾؾقَصِز ظؾقف، ؾنكف مـ ؾارق ا
ا، ؾامت، إٓ مات ِمقتًة جاهؾِ )صحقح «.جلامظة ِصْزً

 (849صحقح مسؾؿ: رؿؿ:. 7054افبخاري، رؿؿ:

وظـ ظقف بـ مافؽ إصجعل ؿال: شؿعت رشقَل اهلل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

بُّقكؽؿ، وُتَصؾُّقن ظؾقفؿ وُيَصؾُّقن ظؾقؽؿ، ورِشار أ»
بُّقهنؿ وحُيِ

تؽؿ افذيـ حُتِ ؿَّ
ئؿتؽؿ خقار أئِ

، ؿافقا: ؿؾـا: يا رشقل اهلل، أؾال «افذيـ ُتبِغضقهنؿ وُيبِغضقكؽؿ، وَتؾَعـُقهنؿ وَيؾَعـُقكؽؿ

َ »ُكـابَِذهؿ ظـد ذفؽ؟ ؿال:  ٓ، ما أؿامقا ؾقؽؿ افصالة، ٓ، ما أؿامقا ؾقؽؿ افصالة، أٓ مـ ُويلي

َـّ يًدا مـ اهلل، وٓ َيـ ظؾقف واٍل، ؾرآه يليت صقئًا مـ معصقة اهلل، ؾؾقؽره ما يليت مـ معصقة ِزَظ

 (855)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.ضاظة

تشسط يف بؼائفا أوػ؛ ٕن مـ صار  ؾألن ٓ ؿة يف اكعؼاد اإلمامة،ُتشسط افعص ٓ

جيقز افدظاء ظؾقف، وهق  ـام ٓ طادا، نمل جيز اخلروج ظؾقف وإن ـا ا،ا أوحاـام رشظً إمامً 

وؾتـة  وطؾام مـفؿ، يزيد افؼؾقب إٓ كػقرا، خروج خػل؛ ٕن افدظاء واخلروج ظؾقفؿ ٓ

ؾافرضر  ورضرا فؾؼقة آجتامظقة اإلشالمقة. ا فشؿؾ إمة اإلشالمقة،فؾؿسؾؿغ، وتػرؿً 

وافصز ظذ  ادستب ظذ اخلروج ظذ احلؽام أصد مـ افرضر ادستب ظذ طؾؿ احلؽام.

 طؾؿفؿ ـػارة فؾذكقب وزيادة يف إجر. 

ؾإحرى يف مثؾ هذه  عاػ ظؾقـا حؽاما طؾؿة بسبب شقء أظامفـا، توربام يسؾط اهلل

 ؿال تعاػ: وإصالح إظامل بدٓ مـ افدظاء واخلروج ظؾقفؿ. ،ادقاؿع افتقبة وآشتغػار

(٦٠الشِرى/ ) َّ من خن حن جن مم  خم حم جم هل ملٱُّٱ
 (٢٩٢األًعام/ ) َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب ٱُّٱوؿال تعاػ:

بقا إػ » فت:وظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿا ٓ َتشَغؾقا ؿؾقبؽؿ بَسبي ادؾقك، وفؽـ َتؼرَّ

 )اجلامع افصغر، وإشـاده ضعقػ(«.اهلل تعاػ بافدظاء َلؿ، ُيَعطيِػ اهلل ؿؾقهبؿ ظؾقؽؿ

أكا مؾؽ »ؿرأت يف بعض احلؽؿ أن اهلل تعاػ يؼقل: » هـ(:47:م) ؿال مافؽ بـ ديـار

عؾتفؿ ظؾقف رمحة، ومـ ظصاين جعؾتفؿ ظؾقف ادؾقك، ؿؾقب ادؾقك بقدي، ؾؿـ أضاظـل ج



َ قيدةَ الع َ شرحَ   78   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 .74/6)حؾقة إوفقاء «.كِؼَؿة ؾال َتْشَغؾقا أكػسؽؿ بَسبي ادؾقك، وفؽـ تقبقا إيلَّ ُأَظطيُػفؿ ظؾقؽؿ

 (794افسؽقب فؼقام افسـة، رؿؿ:. 40افعؼقبات ٓبـ أيب افدكقا، رؿؿ:. 04افتقبة ٓبـ أيب افدكقا، رؿؿ:

ؾنن  حيرم اخلروج ظذ احلؽقمة افعادفة. ء أيات وإحاديث:ؿال أهؾ افعؾؿ يف ضق

وجبت ضاظتف إذا أمر بعؿؾ صافح أو بام ؾقف مصؾحة  يظؾؿ رظقتف، ا،ا وؾاجرً ـان احلاـؿ ؾاشؼً 

ديـقة أو دكققية، وإن أمر بؿعصقة مل ُيَقاَؾْؼ ظؾقفا. وؿد أضاع افسؾػ افصافح أمثال همٓء 

  شك مـف مزيد افظؾؿ وآضطفاد وافػتـة وافػساد.ؾنن اخلروج ظؾقفؿ خي إمراء؛

رشيطة أن تتقؾر ؿقة  صح اخلروج ظؾقف، ؾنن صدر مـ احلاـؿ افؽػر افرصيح افبقاح،

تؽؿؾة  فالشتزادة مـف راجع: خيشك اشتقالء حاـؿ أشقأ أو ؿقة ـاؾرة. تؾقؼ باخلروج، وٓ

 (. 44-4/446ؾتح ادؾفؿ )

أهؾ افسـة مـ افػؼفاء وادحدثغ وادتؽؾؿغ: ٓ  ؿال مجاهر» ي:ؿال اإلمام افـقو

يـعزل بافػسؼ وافظؾؿ وتعطقؾ احلؼقق وٓ خيؾع، وٓ جيقز اخلروج ظؾقف بذفؽ، بؾ جيب 

بؽر بـ جماهد يف هذا  وظظف وختقيػف فألحاديث افقاردة يف ذفؽ. ؿال افؼايض: وؿد ادظی أبق

 (4/449)رشح افـقوي ظؾی صحقح مسؾؿ «.اإلمجاع

وكؼؾ ابـ افتغ ظـ افداودي ؿال: افذي ظؾقف افعؾامء يف أمراء » حلاؾظ ابـ حجر:ؿال ا

)ؾتح افباري «.اجلقر أكف إن ؿدر ظؾی خؾعف بغر ؾتـة وٓ طؾؿ وجب، وإٓ ؾافقاجب افصز

4/8) 

افذي كراه وكؼطع بف أكف جيب خؾعف إن ؿدر ظؾی أن يستبدل مـف » ؿال اإلمام افغزايل:

افؼوط مـ ؽر إثارة ؾتـة وهتققج ؿتال وإن مل يؽـ ذفؽ إٓ  مـ هق مقصقف بجؿقع

  (77)آؿتصاد يف آظتؼاد، ص«.بتحريؽ ؿتال وجبت ضاظتف

فألمة خؾع اإلمام وظزفف بسبب يقجبف مثؾ أن يقجد مـف ما يقجب » :«ادقاؿػ»ويف 

أدكك اختالل أحقال ادسؾؿغ واكتؽاس أمقر افديـ، وإن أدی خؾعف إػ افػتـة احتؿؾ 

 ، ادؼصد افثافث(8/454)ـتاب ادقاؿػ، فعبد افرمحـ اإلجيل «.ادرضتغ

وإذا َؿؾَّد ظدٓ ثؿ جار وؾسؼ ٓ يـعزل، وفؽـ يستحؼ افعزل إن مل » :«ادسامرة»ويف 

 (466)ادسامرة، ص«.يستؾزم افػتـة

 ،فا تعطؾت حدود اهلل تعاػ وأحؽامجيقز ظـد ابـ حزم اخلروج ظذ احلاـؿ افظامل إذ

 ، ط: مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرة(45/4)افػصؾ يف ادؾؾ وإهقاء وافـحؾ وضاظت افـصائح.



َ قيدةَ الع َ شرحَ   79   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 طاعة دخؾوق يف معصقة اخلالق:  ال

ظؾی ادرء »ؿال افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ:  صقة مل جيز ضاظتف،إذا أمر احلاـؿ بؿع 

ِره، إٓ أن ُيمَمر بؿعص ـَ ْؿُع وافطاظة ؾقام أَحّب و قة، ؾنن أمر بؿعصقة ؾال َشْؿَع وٓ ادسؾؿ افسَّ

 (849صحقح مسؾؿ، رؿؿ:. 744)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.ضاظة

)مسـد «.ٓ ضاظة دخؾقق يف معصقة اهلل ظز وجؾ»وؿال افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 ، وإشـاده صحقح ظؾی رشط افشقخغ(095أمحد، رؿؿ:

. 745)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.ادعروفإكام افطاظة يف »افـبلُّ صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ: وؿال 

840)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:

وظـ ظبادة بـ افصامت ؿال: دظاكا افـبلُّ صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾبايعـاه، ؾؼال ؾقام أخذ 

ؿِع وافطاظة يف َمـَشطِـا وَمؽَرِهـا وُظرِسكا وُيرسكا وَأَثَرٍة ظؾقـا، وأن  ظؾقـا: أن باَيَعـا ظؾی افسَّ

. 7055)صحقح افبخاري، رؿؿ:«.أهَؾف إٓ أن تروا ـػًرا َبَقاًحا ظـدـؿ مـ اهلل ؾقف برهان ٓ ُكـاِزع إمرَ 

 (709صحقح مسؾؿ، رؿؿ:

ومعـی احلديث ٓ تـازظقا وٓة إمقر يف » ؿال اإلمام افـقوي يف رشح هذا احلديث:

إلشالم، وٓيتفؿ، وٓ تعسضقا ظؾقفؿ إٓ أن تروا مـفؿ مـؽرا حمؼؼا تعؾؿقكف مـ ؿقاظد ا

ؾنذا رأيتؿ ذفؽ ؾلكؽروه ظؾقفؿ وؿقفقا باحلؼ حقث ما ــتؿ. وأما اخلروج ظؾقفؿ وؿتاَلؿ 

ؾحرام بنمجاع ادسؾؿغ وإن ـاكقا ؾسؼة طادغ. وؿد تظاهرت إحاديث بؿعـی ما ذـرتف. 

وأمجع أهؾ افسـة أكف ٓ يـعزل افسؾطان بافػسؼ...، ؿال افعؾامء: وشبب ظدم اكعزافف وحتريؿ 

خلروج ظؾقف، ما يستب ظؾی ذفؽ مـ افػتـ وإراؿة افدماء وؾساد ذات افبغ، ؾتؽقن ادػسدة ا

 (4/449)رشح افـقوي ظؾی صحقح مسؾؿ «.يف ظزفف أـثر مـفا يف بؼائف

افؽػر » ومحؾ ـثر مـ ادحدثغ ورشاح احلديث ،ادـَؽرمحؾ اإلمام افـقوي افؽػر ظذ 

ا، إذا ا يؼقـً ذ ادسؾؿغ ظزل احلاـؿ إذا ـػر ـػرً ووجب ظ ظذ افؽػر افرصيح. «افبقاح

-4/446 «تؽؿؾة ؾتح ادؾفؿ»ؾصؾ افؽالم ظؾقف افشقخ ادػتل تؼل حػظف اهلل يف  اشتطاظقه.

44 .) 

ـان  ارتؽاب ادـَؽرإن محؾـا افؽػر يف احلديث ظذ  رمحف اهلل: ؿال احلاؾظ ابـ حجر

ػر ظذ معـاه وإن محؾـا افؽ لشؾقب فغ حسـ.إن صدر اإلكؽار مـ احلاـؿ أكؽروا ب ادعـك:

 (4/8)ؾتح افباري وجب اخلروج ظذ احلاـؿ إذا ـػر. :احلؼقؼل ـان ادعـك



َ قيدةَ الع َ شرحَ   740   ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 جيب اخلروج عذ احلاكم الظامل عـد ادعتزلة: 

أوجبت ادعتزفة اخلروج ظذ احلؽام افظؾؿة ضبؼا فؼاظدة إمر بادعروف وافـفل ظـ 

 ؛«افـفل ظـ ادـؽر» ا يعارض ؿاظدة وهق أيًض  ص افرصحية.ادـؽر، وهق ظذ خالف افـصق
 ؾنن اشتػحؾ ادـؽر باإلكؽار مل يصح اإلكؽار. ٕن افغرض مـ افـفل ظـ ادـؽر إزافة ادـؽر،

صؽ أن اخلروج ظذ إئؿة واحلؽام يمدي إػ افؼتؾ وافؼتال واَلالك و افدمار، وضقاع  وٓ

وإكام  وج ظذ احلؽام افظؾؿة ٓيعـل افرضا بظؾؿفؿ،افديـ وافدكقا ظذ افـاس. وظدم اخلر

  هذا افسؽقت خشقة ؾتـة أصد مـف.

 الدعاء لؾحؽام يتضؿن اخلر لؾحاكم والرعقة: 

فرظقة، وافتقؾقؼ فإلحسان إػ ا وظؾقـا أن كدظق ٓكتصار احلؽام ظذ أهؾ افباضؾ،

بافصحة اجلسامكقة  جيب أن كدظق ـام افعدل بقـفؿ، وأداء حؼقق اهلل وحؼقق افعباد.و

وإن ـاكقا  ؾنهنؿ إذا متتعقا بافصحة جاهدوا فؾؼضاء ظذ افظؾؿ وافؽػر وافػساد، افروحاكقة؛و

 صاحلغ دظقا افـاس إػ افصالح. ؾافدظاء َلؿ ؾقف خر فؾحؽام وافرظقة ـؾقفام. 

، ؿؾـا: دـ؟ «افديـ افـصقحة»ظـ متقؿ افداري أن افـبل صؾی اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 (55)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.وظامتفؿ ،وأئؿة ادسؾؿغ ،وفرشقفف ،وفؽتابف ،هلل»ل: ؿا

 .افػالح وإصالح افظاهر وافباضـافـصقحة فؾحؽام تتطؾب أن كدظق َلؿ بافصالح و

وؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهق خيز هبذه افعادة:  ظاد افـاس افققم يؾقمقن احلؽام،و

بُّ »
تؽؿ افذيـ حُتِ ؿَّ

بُّقكؽؿ، وُتَصؾُّقن ظؾقفؿ وُيَصؾُّقن ظؾقؽؿ، ورِشار أئؿتؽؿ خقار أئِ
قهنؿ وحُيِ

 (855)صحقح مسؾؿ، رؿؿ:«.افذيـ ُتبِغضقهنؿ وُيبِغضقكؽؿ، وَتؾَعـُقهنؿ وَيؾَعـُقكؽؿ

وإكام ختص متاع  ترجع إػ افتؼصر يف حؼقق اهلل تعاػ، وى معظؿ افـاس ٓثؿ إن صؽا

ثالثة ٓ »ؾؼال: ف افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ذفؽ،وؿد كبَّ  وشعتفا وضقؼفا. افدكقا،

قفؿ، وَلؿ ظذاب أفقؿ ـي رجؾ ـان فف ؾضؾ ماء بافطريؼ،  :َيـُظر اهلل إفقفؿ يقم افؼقامة، وٓ ُيَز

، وإن مل  ؾؿـعف مـ ابـ افسبقؾ، ورجٌؾ باَيع إماًما ٓ ُيباِيُعف إٓ فدكقا، ؾنن أظطاه مـفا ريِضَ

رجؾ أؿام شؾعتف بعد افعرص، ؾؼال: واهلل افذي ٓ إفف ؽره فؼد أظطقت وُيعطِف مـفا شِخط، 

 مق حق مف خف حف جف  مغ  ٱُّٱ، ثؿ ؿرأ هذه أية:«هبا ـذا وـذا، ؾصدؿف رجؾ
.(4458)صحقح افبخاري، رؿؿ: احلديث. .(١١آل عىران/ ) َّ  جك



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 8-  َقَة ََِلَف َوالجُفرج ُذوجَذ َواْلج ََهاَعَة، َوََنجتَِنُب الشُّ نََّة َواْلج  .(1)َونَتَِّبُع السُّ

  

 هبا الطريؼة ادحبقبة إىل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ادراد  :السـة

 وأتباظفؿ مـ أهؾ اإليامن.  ،ادراد هبا الصحابة ريض اهلل ظـفؿ :اجلامظة

 د بف اخلروج ظذ اإلمجاع ذم ادسائؾ آجتفادية. ادراالشذوذ: 

 ادراد بف خمالػة السؾػ الصالح.  اخلالف:

 التػرق الـاتج ظـ آختالف.  هباادراد الػرقة: 

 نى أهل السنة واجلامعة: مع

صحابة رشقل  وادراد باجلامظة: ـة ضريؼة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ادراد بالس

 قف وشؾؿ إوفقاء، وأتباظفؿ مـ أهؾ اإليامن. اهلل صذ اهلل ظؾ

 أتباع السـة ادطفرة ومجاظة الصحابة.  عـك أهؾ السـة واجلامظة:م

والصحابة وأتباظفؿ مـ أهؾ اإليامن، و  ـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،كتبع ش

ا مـ وكحسز مـ خمالػتفؿ، وما يستب ظؾقف كجتـب اخلروج ظؾقفؿ ذم ادسائؾ اإلمجاظقة،

 التػرق والتحزب. 

هذا » :ادصـػ شبؼ تػصقؾف ذم بداية الؽتاب، حتت ققل هؿ أهؾ السـة واجلامظة؟مـ 

  .«ذكر بقان اظتؼاد أهؾ السـة واجلامظة

 والصحابة الكرام، وأتباعهم: ، أمر اهلل تعاىل باتباع رسول اهلل

ة ريض اهلل ظـفؿ، وأهؾ والصحاب ،اهلل تعاىل باتباع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿأمر 

َر آختالَف والتػرق، قال تعاىل: اإليامن.  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱوحذَّ
 (١٣آل عهران/ ) َّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ

 (٣٥١األعراف/ ) َّ  حص مس خس  ٱُّٱوقال تعاىل:

 َّلك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱوقال تعاىل:
 (٣١١ابلقرة/)

                                                 
()  شؼط مـ  «وكجتب الشذوذ واخلالف والػرقة»ققلف.وإحسـ ما أثبتـاه مـ بؼقة الـسخ .



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱوقال تعاىل:

 (٣٣٥النساء/ ) َّ مت  زت يبرت ىب نب

 َّ مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٱُّٱوقال تعاىل:
 (٣٠٥آل عهران/ )

 (٣٠١آل عهران/ ) َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱوقال تعاىل:

وأوىص رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أهؾ اإليامن باتباظف واتباع اخلؾػاء الراصديـ 

 قال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ذوذ وآختالف.وباجتـاب الش والصحابة الؽرام،

ا، فنكف مـ يعش مـؽؿ بعدي ا حبشق  والسؿع والطاظة، وإن ظبدً  ،أوصقؽؿ بتؼقى اهلل»

ا، فعؾقؽؿ بسـتل وشـة اخلؾػاء ادفديني الراصديـ، متسؽقا هبا وظضقا ا كثرً فسرى اختالفً 

)شــ أيب  «.حمدثة بدظة، وكؾ بدظة ضاللة ظؾقفا بالـقاجذ، وإياكؿ وحمدثات إمقر، فنن كؾ

 وأخرجف أيًضا غره مـ أصحاب الســ، وإشـاده صحقح( ․داود، رقؿ:

أٓ إن مـ قبؾؽؿ مـ أهؾ الؽتاب افسققا ظذ ثـتني »وقال الـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:

واحدة ذم وشبعني مؾة، وإن هذه ادؾة شتػسق ظذ ثالث وشبعني: ثـتان وشبعقن ذم الـار، و

وإشـاده  ․مسـد أمحد، رقؿ: ․شــ ابـ ماجف، رقؿ: ؛)شــ أيب داود، رقؿ: «.اجلـة، وهل اجلامظة

 حسـ، وهق حديث صحقح بشقاهده(

إن بـل إرسائقؾ تػرقت ظذ ثـتني وشبعني مؾة، وتػسق أمتل ظذ ثالث و »وذم رواية: 

القا: ومـ هل يا رشقل اهلل؟ قال: ما أكا ظؾقف و شبعني مؾة، كؾفؿ ذم الـار إٓ مؾة واحدة، ق

 ()شــ السمذي، رقؿ: «.أصحايب

ا فامت، إٓ مات مقتة مـ فارق اجلامظة صزً »وقال الـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 (صحقح مسؾؿ: رقؿ: ․8)صحقح البخاري، رقؿ: «.جاهؾقة

متلشقا فؾقتلس بلصحاب حمؿد مـ كان مـؽؿ »وظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف: 

وأققمفا  ،اوأقؾفا تؽؾػً  ،وأظؿؼفا ظؾاًم  ،اصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؛ فنهنؿ كاكقا أبر هذه إمة قؾقبً 

ًٓ  ،اهديً  ا اختارهؿ اهلل تعاىل لصحبة كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، فاظرفقا هلؿ ، ققمً وأحسـفا حا

)جامع بقان العؾؿ وفضؾف، ٓبـ ظبد  «.ادستؼقؿ واتبعقهؿ ذم آثارهؿ؛ فنهنؿ كاكقا ظذ اهلدى ،فضؾفؿ

 بـ ظؿر( ، ظـ ظبد اهلل/8ؾقة إولقاء ورواه أبق كعقؿ ذم ح ․الز ص/

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 -  َِنانَة

َ ِل َواألج َل الجَعدج وج
َ
َل (1)َوُُنِبُّ أ وج

َ
ِيَانَِة. (2)، َوُنبجِغُض أ ِر َواْلج َوج  اْلج

  

 يامن: احلب هلل والبغض هلل من عالمات كامل اإل

مـ ظالمات كامل اإليامن حب ظباد اهلل تعاىل الصاحلني لصالحفؿ ابتغاء مرضاة اهلل، 

ٓ هلقى ذم  ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل، ٓ لغرض دكققي، وكذلؽ بغض ادسقئني لسقئفؿ،

 الـػس، أو غرض مـ إغراض. 

، وأبغض هلل، مـ أحب هلل»ظـ أيب أمامة، ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف قال: 

 ، وهق حديث صحقح()شــ أيب داود، رقؿ:«.فؼد اشتؽؿؾ اإليامن ،وأظطك هلل، ومـع هلل

أهؾ العدل وأهؾ إماكة لعدهلؿ وأماكتفؿ، وهاتان اخلصؾتان حبقبتان إىل فحب 

وهاتان اخلصؾتان يبغضفام  كام أن بغض أهؾ الظؾؿ وأهؾ اخلقاكة لظؾؿفؿ وخقاكتفؿ، الرمحـ،

 اىل. اهلل تع

 فوه:  هلل والبغض  ا يف احلب   األعامل   أفضل

أفضؾ إظامل احلب ذم اهلل، »ظـ أيب ذر، قال: قال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

 ، إشـاده ضعقػ()شــ أيب داود، رقؿ: .«والبغض ذم اهلل

أن حتب هلل، »وظـ معاذ أكف شلل الـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ أفضؾ اإليامن، قال: 

، وإشـاده ضعقػ، وهق حديث صحقح 8مسـد أمحد، رقؿ:)«.وتبغض هلل، وتعؿؾ لساكؽ ذم ذكر اهلل

 لغره(

ثالث مـ كـ »ظـ أكس بـ مالؽ ريض اهلل ظـف، ظـ الـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ قال: و

رء ٓ حيبف فقف وجد حالوة اإليامن: أن يؽقن اهلل ورشقلف أحب إلقف مما شقامها، وأن حيب اد

 ()صحقح البخاري، رقؿ: «.، وأن يؽره أن يعقد ذم الؽػر كام يؽره أن يؼذف ذم الـار إٓ هلل

الذيـ  لهؾ العدل وأهؾ إماكة الصاحلني مـ أهؾ السـة واجلامظة،أراد ادملػ ب

 الظادقن اخلائـقن إماكات. وادراد بلهؾ اجلقر واخلقاكةِ  خيافقن اهلل ذم أداء احلؼقق.
أراد بلهؾ العدل وإماكة أهؾ احلؼ مـ أهؾ السـة واجلامظة ادتؿسؽني »قال الغزكقي: 

                                                 
( )شؼط مـ  «وإماكة»قلف ق. وذم «وادثبت مـ بؼقة الـسخ. وادعـك شقاء. .«وكحب أهؾ اإليامن والعدل
( ) شؼط مـ  «أهؾ»ققلف. .والصحقح ما أثبتـاه مـ بؼقة الـسخ



َ قيدةَ الع َ شرحَ      ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
بالعدل وأداء ما جيب ظؾقفؿ مـ إماكة مـ القٓة والسالضني، وأراد بلهؾ اخلقاكة أهؾ 

اخلالف واجلقر والبغل والػساد واخلقاكة فقام جيب ظؾقفؿ مـ احلؼقق واجلائريـ مـ 

 (ورشح العؼقدة الطحاوية لؾبابريت، ص ․قدة الطحاوية، لعؿر بـ إشحاق الغزكقي، ص)رشح العؼ«.القٓة

وتصح الصالة خؾػ  دمب ضاظة احلؽام العادلني والظادني، :شبؼ أن ذكر ادملػ

يعـل ذلؽ أن الصالح واديسء شقان ظـدكا؛ بؾ كحب  وٓ احلؽام العادلني واجلائريـ.

ا غر أكـا كرى وجقب ضاظة الػريؼني خقفً  سقئني لسقئفؿ،الصاحلني لصالحفؿ، وكبغض اد

  مـ الػتـة والػساد.

 والطاعة واملعصوة:  أقسام الناس بالنظر إىل اإليامن والكػر،

 الـاس ظذ ثالثة أقسام بالـظر إىل اإليامن والؽػر، والطاظة وادعصقة:

- ،ادعايَص، وحمبتفؿ وجيـَّبقها  الذيـ يشغؾقن أكػسفؿ ذم الطاظات، أولقاء اهلل

 واجبة.

- :وكػاقفؿ. ،جيب بغضفؿ لؽػرهؿ الؽػار وادـافؼقن
- :جيب أن كبغضفؿ لػسؼفؿ وفجقرهؿ، وكحبفؿ  أهؾ اإليامن الػسؼة والػجرة

وهذا البغض واحلب يرجعان إىل إظامل الصاحلة والسقئة، ٓ إىل  إليامهنؿ وضاظتفؿ.

 ذواهتؿ. 

 

 -  
َ
تَبََه َعلَيجنَا ِعلجُههُ َوَنُقوُل/ اهلُل أ لَُم ِفيَها اشج  .(1)عج

 

  هبات إىل اهلل تعاىل:علونا أن ىػوض علم املتشا

ـ   جيب التسؾقؿ واإليامن بام ثبت  يمدي إىل اهلالك. تلويؾ ادتشاهبات بالقهؿ والظ

 شؾؿف العؼؾ أو مل يسؾؿف؛ ٕكف حمدود، وٓيؾزم أن يستقظب العؼؾ كَؾ يشء. صح بالـؼؾ،و

 َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱقال تعاىل: وتػقيض ظؾؿف إىل اهلل تعاىل. ب التققػ فقف،فقج
 (١٣اإلرساء/ )

                                                 
( ) شؼط مـ  «وكؼقل: اهلل أظؾؿ فقام اصتبف ظؾقـا ظؾؿف»ققلف وشؼط مـ .  لـسخ. وادثبت مـ بؼقة ا .«ظؾقـا»ققلف
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وأثـك ظذ الذيـ يػقضقهنا إىل اهلل   تعاىل التصدي لؾؿتشاهبات واخلقض فقفا،ذم اهلل

 هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّٱتعاىل، قال تعاىل:
 (١آل عهران/ ) َّ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث

كان الققػ ظذ  ( ادشؽالت وادبفامت،حب  جب هئهبات ذم ققلف:)إن أريد بادتشا

وأما مـ كان  يعؾؿ ادشؽالت وادبفامت إٓ الراشخقن ذم العؾؿ. ٓ :أي ،(جخ مح جح)

أخز الـبل صذ اهلل ظؾقف  مثال: ذم قؾبف زيغ فقحؿؾ هذه ادسائؾ ادبفؿة ظذ ما يقافؼ هقاه.

مـ أجؾف، أو أحقك ادسقح ظؾقف السالم  «ظامل الغقب»َفَقَصَػف بـ بعض أمقر الغقب،وشؾؿ ب

 ا لؾحاجات. فاختذوه إهلا وقاضقً  بعض إمقات،

مثؾ: امل ، وكحقها كان  -وهق الظاهر-ٓ يػفؿ مراده ومعـاه  هبات ماوإن أريد بادتشا

ومعـك  ات ظذ هقاهؿ،ومعـك اتباع الشفقات أهنؿ حيؿؾقن ادتشاهب (،حج مثالققػ ظذ)

وادظاء إدارك حؼقؼتفا.  ،ابتغاء تلويؾ أيات تلويؾفا بام يريدون، أو التصدي حلؼقؼتفا

( أن حؼقؼتفا وواقع مرادها ٓيعؾؿفا إٓ اهلل تعاىل مثؾ:امٓلّٓ، حج مث هت مت ختومعـك )

س أو معارضة وادراد بابتغاء الػتـة: تضؾقؾ الـا فؿعـاها الصحقحة ٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعاىل.

وحتديد معاكقفا ذم ضقء  ادتشاهبات بادحؽامت، مع أكف جيب إخضاع ادتشاهبات لؾؿحؽامت.

بؾ  تعارض بني ادحؽامت وادتشاهبات، ( ٓخص حص مس خس حس جس مخومعـك) ادحؽامت.

وفصؾ ادػرسون الؽالم ظؾقف وأضالقه، وإكام اخترصكا  بقـفام مقافؼة؛ ٕهنا كؾفا مـ اهلل تعاىل،

  ا.صارً اخت

 (١احلج/ ) َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱوقال تعاىل:

وٓ َتثبُُت َقَدُم اإلْشالم إٓ ظؾی َطْفِر التَّسؾِقِؿ »ؾف حتت كص ادملػ:وشبؼ بعض تػاصق

 ....«وآْشتِسالم 
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 ،- افدفقل افـومي واإلهلومي ..............................................  

- افدفقل ادـومي .............................................................  



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- افدفقل افروحي ...........................................................  

  ..................................... ٓ مثل هلل تعوػ يف ذاته، أو صػوته، أو أؾعوفه

  ................................................ فغًي واصطالًحوش افقء»تعريف 

  ......................................... اهلل تعوػ؟ ظذش رء»هل يصح إضالق 

  ..................................................... أدفي اجلفؿقي واجلواب ظـفو

 2 ........................................................ شأصقوء»وجه مـع سف 

  .....................................  يعجزه رءاهلل تعوػ ؿودر ظذ ـل رء وٓ

  ................................................................. ٓ معبود إٓ اهلل

  ............................................................... شإفه»حتؼقق فػظي 

  ................................................... وتهاهلل شبحوكه أزيل بذاته وصػ

  ................................................... ظذ اهلل تعوػش افؼديم»إضالق 

  ......................................................... اإلرادة فغًي واصطالًحو

  ................................................... فرشولحتؼقق افتسؿقي بـ ظبد ا

  ................................................................... أؿسوم اإلرادة

 2 ................................................... كسبي اخلر وافؼ إػ اهلل تعوػ

 2 ........................................... أهل افسـي واجلامظياختالف ادعتزفي و

 2 ........................................... بعض إيرادات ادعتزفي واجلواب ظـفو

 2 .................................... فه إػ ذات اهلل تعوػٓ يصل ظؼل اخلؾق وخقو

 2 .................................................. وػ بوخلؾققه اهلل تعٓ يصح تشب

  ................................................................. تعريف افتشبقه

  ................ موؿف ابن تقؿقي من افتشبقه، وبقون كسبي خوضئي إػ اإلموم افغزايل

  ........................................ تعوػ وتعريف احلقوة ي ظذ اهللإضالق احل

  ..................................................  تعوػخوص بوهللش افؼقوم»اشم 

  ....................................... هلل تعوػ خوفق ـل رء، وهو يف ؽـى ظـها

  ............................................ حد من ؽر تعىهلل تعوػ ـل أيرزق ا



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
اؿو واجلواب ظـهاإليراد    .................................... ظذ ـون اهلل تعوػ رزَّ

ٌٌ من ؽر مشؼيٍ  ًٌ بال خوٍف، وبوظ   ................................. اهلل تعوػ ممق

  ............................................................. تأؿوال ظدة يف ادو

  ...................................................... ادوت وجودي أم ظدمي؟

 2 .......................................................... حؼ افروح مع اجلسد

  ....................................................... وميإدفي افعؼؾقي ظذ افؼق

  ............................................... افػرق بغ ظؼقدة افتـوشخ واحلؼ

  ............................................................. أدفي بطالن افتـوشخ

  ................................................ ء واإلظودةقؼي اإلموتي واإلحقوحؼ

  ................................................... ؟ هل افوؿً من ادشخصوت

  ........................................................ شتحؼ احلقواكوت أيًضو

 2 .......................................................... مو يستثـى من اإلظدام

تعوػ أزيلو وأبديو يف ذاته وصػوتهاهلل  ............................................  

  ................................................................. تؼسقم افصػوت

  .................................................... ؾبقيثي فؾصػوت افسأؿسوم ثال

  .................................................... ثي فؾصػوت افثبوتقيأؿسوم ثال

  ............................................................ تؼسقم آخر فؾصػوت

  .............................................. افوجودافػرق بغ افؼديم و واجى 

  ................................ ه اهللتؼسقم آخر فؾصػوت ظـد اإلموم  افرازی رمح

  ............................................................ تؼسقم آخر فؾصػوت

  ......................................... تعريف صػوت افذات وصػوت إؾعول

  ..................................................................... فيظـد ادعتز

  ................................................................... ظـد ادوتريديي

  .................................................................. ظـد إصوظرة

  ........................................... ؟ هل صػوت إؾعول ؿديؿي أم حودثي



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ن أو ؽره   .............................................. ؟ هل افتؽوين ظغ ادؽوَّ

ى إػ اهلل تعوػ يف افؽتوب صي افصػوت وإؾعول وؽرهو ممو كسخال

 ...................... وؽرمهوش افوجه»وش افقد»ومبدأ إضالق افصػي ظذ وافسـي،
 

  .................................... ؟ هل جيوز آصتؼوق يف صػوت افبوري أم ٓ

  ................................... ؾي من صػوت افبوري تعوػموؿف افػرق افبوض

  ............................................  تعوػ أم ٓ ؟جيوز ؿقوم احلوادث بوهلل

 2 ...............................................  تعوػ ـؾفو أزفقي وأبدييصػوت اهلل

  ....................................................... افػرق بغ اخلوفق وافبورئ

  ...........  تعوػ ؿودر ظذ ـل رء، وـل رء يف حوجي إفقه، وهو يف ؽـى ظـهاهلل

  ........................................................... ثيافثالش افؽل»أؿسوم 

، واجلواب ظـه يي ظذ أن ظؾم افغقى فؾرشولاشتدٓل افزيؾو   ........... ـعو

  ........................................  تعوػ ـل طوهر وخػي يف افؽونيعؾم اهلل

  ............................................ وفي ظؾم افغقىبحٌ وجقز حول مس

  ......................................................... ذ ؿسؿغظؾم افغقى ظ

  .................................................. ذ أربعي أؿسومثم ظؾم افغقى ظ

  ................................................ في اشتئثور اهلل تعوػ بعؾم افغقىأد

  ادسلفي إوػ: أؿسوم افتوشل، وأحؽومفو ........................................

  ادسلفي افثوكقي: آشتغوثي ........................................................

  ادسلفي افثوفثي: آشتؿداد، وآشتعوكي ...........................................

زين بوٓشتعوكي من افصوحلغ بام هو ؾوق إشبوب أي: مو ٓ يؼدر  شبفوت ادجوِّ

 ظؾقه إٓ اهلل تعوػ، وٓ يؼدر ظؾقه ادخؾوق .......................................
 

  ادسلفي افرابعي: حؽم كداء افغوئبغ ...............................................

  ؾتووى أهل افعؾم يف حؽم كداء افغوئبغ ..........................................

هل جيوز آشتغوثي وآشتعوكي بغر اهلل تعوػ ظـد افشوؾعقي ؾقام ٓ  ادسلفي اخلومسي:

 ..........................................................يؼدر ظؾقه إٓ اهلل تعوػ 
 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ...............................حؽم افدظوء ظـد ؿبور افصوحلغ ادسلفي افسودشي: 

ادسلفي افسوبعي: هل جيوز افسجود إػ ؿز افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم وإػ ؿبور 

ه، أو تؼبقؾه؟ ...................................................  افصوحلغ، أو مسُّ
 

  هل ؿول اإلموم أمحد رمحه اهلل بجواز مسِّ ؿز افـبي صذ اهلل ظقه وشؾم وتؼبقؾه؟ ...

غ وجفه ظذ ؿز افـبي  قق ؿصي رجوع بالل حتؼ   .....ملسو هيلع هللا ىلص إػ ادديـي وبؽوئه ومترُّ

حتؼقق ؿصي رثوء ؾوضؿي ريض اهلل ظـفو، وأخذهو ؿبضي من تراب ؿزه صذ اهلل ظؾقه 

 وشؾم، ووضعفو ظذ ظقـفو، وبؽوؤهو ...........................................
22 

 2 ر يده افقؿـى ظذ ؿز افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ......حتؼقق حديٌ: وضع ابن ظؿ

 2 ........ملسو هيلع هللا ىلص جبفته ظذ ؿز افرشول حتؼقق حديٌ: وضع أبو أيوب إكصوري 

 2 ..........ي: آشتؿداد من ظبود اهلل، أي: ادالئؽي، أو رجول افغقى ..مـثوادسلفي اف

 2 ......................................خالصي افؼول ............................

رمعوٍن ظ   ........................................................ دة فؾؼدر وادؼدِّ

  ....................................................... افػرق بغ افؼدر وافؼضوء

  ............................... ز افعبد تعوػ ٓيستؾزم جظؾم اهلل ـون احلودث يف

  ...................................................... افػرق بغ افؽسى واخلؾق

  ...........................................  إزيلُّ جَز اإلكسونٓ يستؾزم ظؾُم اهلل

  ................................................. افؼدر شبى ادـع من اخلوض يف

  ................................... ء، وإشبوب ٓ تـويف افؼدرجيى افرضو بوفؼضو

  ............................................................ دةأؿسوم افؼدر ادتعد

 2 .......................................... تػوصقل ادذاهى حول افػعل واإلرادة

(اجلز )يي ..................................................................... 2 

(افؼدر )يي وادعتزفي ...........................................................  

(ادوتري )ديي ...................................................................  

(إصوظ )رة ..................................................................  

  .................................................................. مسلفي ادجوزاة



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  .......................................................  مسلفي ادجوزاةإؿوال يف

  ................................................ مبحٌ افؼدر ادزم وافؼدر ادعؾق

 2 ....................................................... دوؿً موت ـل أحد حمدَّ 

  ............................................. ؟ هل يؿوت ادؼتول ظذ أجل موته

  .................................  تعوػ بلؾعول ادخؾوق وأظامفه ؿبل خؾؼهظؾم اهلل

  .................................  تعوػ اخلؾق بوفطوظي، وهاوهم ظن ادعصقيأمر اهلل

  ..........................  َّ يب  ىب نب مب زب ُّ فه تعوػ:تػسر وجقز فؼو

  ..................... ، واجلواب ظـفو َّنب مب زب رب يئ ىئ ُّ  ذ ؿوفه:إيرادات ظ

  .................................................................... ـى اهلداييمع

  ....................................... ؟ راه يف افدينمِلَ ُيؼَتل ادرتد إذا مل يؽن اإلـ

  .....................  تعوػ بعض افـوس بوفػضل، وبعض افـوس بوفعدليعومل اهلل

  ............................................  تعوػ ٓ ذيك فه يف ذاته وصػوتهاهلل

  ............................................  أحٌد، وٓ يغؾبه أحدٌ ٓ يرد ؿضوَء اهلل

  ....................................................... اشؿه صذ اهلل ظؾقه وشؾم

  ................................................................... شحمؿد»معـى

  .......................................... أؾضل أشامء افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

  ................................................. ذ اهلل ظؾقه وشؾمأشامء افـبي ص

  ................................... ٓبد من اإلؿرار وافتصديق بوفتوحقد وافرشوفي

 2 ..................................... شادرته»، وشادجتبى»، وشادصطػى»ـى مع

 2 ................................. وصف اإلكسون بوفعبد خر إفؼوب وإوصوف

  ................................................................... ي؟ملخذ افـب

  ...................................................... شيو كبيء اهلل»بـحؽم افـداء 

  ................................................................ تعريف افرشول

  ................................. فور أهل افعؾمافػرق بغ افرشول وافـبی ظـد مج

  ................................................. في رشوفته صذ اهلل ظؾقه وشؾمأد



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ............................................................ ظدد إكبقوء وافرشل

  ....................... ي صذ اهلل ظؾقه وشؾم خوتم إكبقوء وأول إكبقوء أيًضوافـب

  ................................. ذ كبقـو وظؾقه افصالة وافسالمأول إكبقوء آدم ظ

 2 ............................................................... دة ختم افـبوةظؼق

  .............................................................. قيحتريػوت افؼوديوك

  ........................... ، ومعـوه افصحقحشفو ظوش إبراهقم...»ٌ حتؼقق حدي

  ............................................................ معـى احلديٌ أخر

  .......... ظه صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿوئم إػ يوم افؼقومي، وهي تعم اإلكس واجلنذ

  .................................... سى ظؾقه افسالم ؿرب افسوظيشبى كزول ظق

  .............................. في ظذ اشتؿرار افؼيعي ادحؿديي إػ ؿقوم افسوظيأد

  ................................................................ وةأكواع ختم افـب

  .................................................. وةـتى حول موضوع ختم افـب

  .................................................................... ـى اإلموممع

 2 ................................................................... يتعريف ادتؼ

 2 ......................................................... وى ادختؾػيمراتى افتؼ

  .................................... وى بغر اتبوع افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمٓ تؼ

  ................................................. دة افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمشقو

  .......................... ظذ افرشول صذ اهلل ظؾقه وشؾمش شقدكو»ق يصح إضال

  .......................... يف افصالة ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمش شقدكو»دة زيو

  ............................. ذ اهلل ظؾقه وشؾم أؾضل إكبقوء فوجوه ظدةحمؿد ص

  ................ ي ظذ ؽره تػضقاًل يستؾزم آكتؼوص من ؽرهٓ يصح تػضقل كب

ـو؟ هل ـون جزيل   ............... معؾام فرشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم أو مؾؼِّ

  ................................  صذ اهلل ظؾقه وشؾم حبقى اهلل وخؾقؾهرشول اهلل

  ...................................................... افػرق بغ احلبقى واخلؾقل

 2 .................................................... دة فؾفوىوأؿسوم متعد معونٍ 



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ............................................................... اهلوى ظذ كوظغ

  ......................... ي افـبوة بعد افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ـذاب وـوؾرمدظ

  ........................... ذ اهلل ظؾقه وشؾم إػ اجلن واإلكس ـؾفمص بعٌ حمؿد

  ........................................................ افػرق بغ افـور وافضقوء

  ..................................................................... أؿسوم افـور

  ................................... ه صذ اهلل ظؾقه وشؾم إػ مجقع اإلكسي بعثتأدف

  .................................... ي صذ اهلل ظؾقه وشؾم إػ اجلن أيًضوبعٌ افـب

  .......................... ثي إػ اجلن من خصوئص افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمافبع

  .............................. ؟قم اجلن ؿبل مبعٌ آدم ظؾقه افسالم ـقف ـون تعؾ

  ..................................................................... أؿسوم اجلن

  ............................................................. ادختؾػي أديون اجلن

  ............................................ من افقفود وافـصورى افرواؾض أشوأ

  ................................................. ي من اجلنحؽم إظامل افصوحل

  ................................................ ي مو ذهى إفقه اجلؿفور بنجيوزأدف

  ........................................ ذ اهلل ظؾقه وشؾم صخصوئص رشول اهلل

  ................................................. مي ادحؿدييبعض خصوئص إ

  ........................................................... تعريف افؼرآن افؽريم

  ...........................................................  تعوػافؼرآن ـالم اهلل

  ......................................................... شبدأ»وش بدا»بغ افػرق 

  ................................................................ تؼسقامت افوحي

  ............................................................. تؼسقم آخر فؾوحي

  .......................................... ي، واإلهلوم، وافؽشفافػرق بغ افوح

 22 ........................................... ؟ افؼرآن افؽريم خمؾوق أم ؽر خمؾوق

 22 ................................................... إضالق افؼرآن ظذ أربعي معونٍ 

 2 .............................................................. في خؾق افؼرآنمسل



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
 2 .................................... إدفي ظذ أن ـالم اهلل تعوػ ؿديم ؽر خمؾوق

 2 ................................................................. ـى افتسؾسلمع

 2 ................................. ؟ افؼرآن افؽريم ؿديم أو حودث ظـد اإلموم أمحد

 2 ...........................  تعوػ واظتبوره ؿديامإثبوت افسؾػقغ افؽالم افؾػظی هلل

  .................................. ة وافسؾػقغافػرق يف صػي افؽالم بغ إصوظر

  ............................................................ ثبوت افؽالم افـػز

  ................................................... أدفي ظذ ثبوت افؽالم افـػز

  .................................................... ؟ افؽالم افـػز ُيسؿع أم ٓ

  .......................................................... افتؾػظ بوفؼرآن حودث

  ......................... ؟ هل ادعوذتون من افؼرآن  أم ٓ ظـد ظبد اهلل بن مسعود

سعود أن ادعوذتغ من افؼرآن افؽريم من ء أهل افعؾم يف إكؽور ابن مآراخمتؾف 

 ........................................................................... ظدمه
 

  ..................................... ظرة يف افتوجقفوت واجلوابوت ادذـورة آكػوك

اة واإلكجقل وؽرمهو من هل ـالم اهلل هو افؼرآن افؽريم ؾحسى، وفقسً افتور

 ..................................................................... ؟ ـالم اهلل 
 

  .................................. قهظدد آيوت افؼرآن افؽريم وشبى آختالف ؾ

   ظؾقه وشؾمصذ اهلل عجز، ومعجزة مستؿرة فرشول اهللافؼرآن افؽريم ـالم اهلل اد

  ................................. ـي يف افؼرآن افؽريماـتشوف بعض احلؼوئق افؽوم

  ............................................................. (TALENT)توضقح 

  .... أمثؾي أخرى ظذ اإلصورات افعؾؿقي وـشف احلؼوئق إخرى يف افؼرآن افؽريم

  .............................. دة فؾشجر إخرض يف إيؼود افـوراشتخداموت متعد

  ..................... تشبقه اهلل تعوػ بصػي من صػوت ادخؾوق أو آظتؼود به ـػرٌ 

  ......................................................... رى أهل اجلـي اهلل تعوػي

  .................................................................... ييأؿسوم افرؤ

  ......................................................... ذ أربعي أؿسومافؽقف ظ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ...................................................................  تعوػادثول هلل

  رؤيي افبوري -ي افعوم يف شؾطـي ظامنادػت -أكؽر افشقخ اخلؾقع اإلبويض اخلورجي

 2 ..................................................................... في ادعتزفيأد

  ..................................... إكؽور افسؼوف رؤيي اهلل وـالمه صلن ادعتزفي

  ........................................................  في أهل افسـي واجلامظيأد

  .........................................  افعز اجلفي هلل تعوػإثبوت افشقخ ابن أيب

  .............................................  افرؤيي يف ؿصي ادعراجآختالف يف

  ......................................... ؟ هل يؿؽن رؤيي اهلل تعوػ يف ادـوم أم ٓ

  ........................... هل يؿؽن رويي افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم يف افقؼظي ؟

  ............................................................... حتؼقق آشتسالم

  .................................................................. رد ظذ ادعتزفي

  ............................. ٓ يصح افتلويل بوفوهم وافظن يف رؤيي افبوري تعوػ

  .........................  تعوػ مـزه من احلدود وافغويوت وإظضوء واجلوارحاهلل

  ............................................................... ثي أؿسومفؾحد ثال

  ........................... دل افعؼل وافـؼل ظذ تـزه اهلل تعوػ من اجلفوت افسً

  ....................................................  تعوػإثبوت افسؾػقغ احلد هلل

  ................................. شبحد»ـى افصحقح فؼول ظبد اهلل بن ادبورك: ادع

  .................................................. افسؾػقون يثبتون احلقز هلل تعوػ

 2 ................................................... قي اجلفَي هلل تعوػإثبوت ابن تقؿ

  .................................................. ابن تقؿقي اجلسَم هلل تعوػإثبوت 

  ....................................... ابن تقؿقي أيًضو بلجزاء اجلسم هلل تعوػؿول 

  ..................................... هلل تعوػ إثبوت افسؾػقغ إظضوء واجلوارح

  ........ شإن يَده ؿدرُته أو كعؿته»وٓ يؼول: ش: »افػؼه إـز»ادعـى افصحقح فـص 

  ..... ادـسوبغ إػ اإلموم أيب حـقػيش افػؼه إبسط»وش افػؼه إـز»تعريف بؽتوب 

 



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
فسوق، وافؼدم، وجه اظتبور افسؿع، وافبك، وافؽالم من ادحؽامت، واظتبور ا

 ................................................... وافقد، وؽرهو من ادتشوهبوت
 

  ............................................. شتي مذاهى يف افصػوت ادتشوهبوت

وهو ظذ مو جوءت» معـى مو روي ظن افسؾف:    ............................. شَأِمرُّ

  .......................................................... صورة ادثوفقيتعريف اف

 22 ................................................ ذهى اإلموم أمحد يف ادتشوهبوتم

توضقح اخلطن يف كسبي بعض إؿوال وافؽتى إػ إئؿي افؽرام، ورجوع افذهبي 

 ....................................................... شافعؾو»ره يف ـتوبه ظام ذـ
2 

 2 ........................... ردُّ مو كسى إػ بعض إئؿي ممّو يوهم افتجسقم واجلفي

 2 ..... تـؼقح مذهى افسؾف واخلؾف وافسؾػقي وافالمذهبقي يف افصػوت ادتشوهبوت

 2 ................................................... شـام يؾقق بشلكه»معـى ؿوهلم: 

 2 ................................. وجه ذـر افصػوت ادتشوهبوت يف افؽتوب وافسـي

 2 ............................... افػرق بغ احلروف ادؼطعي، وافصػوت ادتشوهبوت

 2 .................................. إلكزال احلروف ادؼطعيبعض احلؽم وادصوفح 

 2 ............................................ أؿوال أهل افعؾم يف تلويل ادتشوهبوت

- افـػس ...................................................................... 2 

-  افوجه ...................................................................... 2 

- افعغ .......................................................................  

- افقد ........................................................................  

- وإكوملؼبضيافقؿغ، وافؽف، واف ، ........................................  

- إصوبع ....................................................................  

- افسوظد .....................................................................  

- افذراع ......................................................................  

- احلؼو .......................................................................  

2- اجلـى ....................................................................  



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
- افؽـف ....................................................................  

- جل   ............................................................ افؼدم وافرِّ

- افسوق .................................................................... 2 

- اإلتقون وادجيء ...........................................................  

- اهلروفي ....................................................................  

- افـزول ....................................................................  

- افرضو وافغضى ..........................................................  

- افضحك ..................................................................  

- افتعجى ..................................................................  

2- افػرح .....................................................................  

- احلقوء .....................................................................  

- افغرة .....................................................................  

- افوٓيي، وافعداوة، وادحبي ................................................  

- ادعقي ......................................................................  

- افعـديي ....................................................................  

- افروح ....................................................................  

- طل اهلل ................................................................... 2 

 2 .......................................... أشؾؿقي افتػويض، واحلوجي إػ افتلويل

  ........................................... وكويعؾِّم اهلل تعوػ تلويل ادتشوهبوت أحق

  ......... رد افسؾػقغ افتلويل يف بعض أيوت واضطرارهم إفقه يف افبعض أخر

  ...................................................... افسؾػقون بدورهم يموفون

  ظذ احلؼقؼي .......................... ـثر من آيوت افؼرآن افؽريم ٓ يصحُّ محؾفو

  ..................................................................... ادعراج حق

  ............................ زة معجزة ادعراج بغ معجزاته صذ اهلل ظؾقه وشؾممق

  ........................................................... ـى ادعراج وتورخيهمع



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ......................................................... توريخ اإلرساء وادعراج

  .......................................... ادعراج يف افقؼظي وبوجلسد وافروح معو

  ..............  افعرش واجلؾوس ظؾقهمل يثبً صعود افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم إػ

  ......................... هل رأى افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ربه يف ادعراج أم ٓ ؟

 2 ........................... اجلؿع بغ إؿوال ادختؾػي حول رؤيي افبورئ شبحوكه

  .................................................... أدفي معراج افروح مع اجلسد

  .................................... صبفوت افـوؾغ فؾؿعراج حول افقؼظي وـشػفو

  .......................................... احلؽؿي يف بدء ادعراج من بقً ادؼدس

  ........................................................ افؼصد من رحؾي ادعراج

  ............................................................. موجز ؿصي ادعراج

  ......................................... مـؽر اإلرساء ـوؾر، ومـؽر ادعراج ضول

  .............................. يعَطى افـبيُّ صذ اهلل ظؾقه وشؾم افؽوثر يوم افؼقومي

  ................................... موجز ظن احلوض افؽوثر يف ضوء إحوديٌ

  .......................................................... ضول احلوض وظرضه

  ...................................................... وصف موء احلوض افؽوثر

  ................................................................... أواين افؼب

  .................................................... مزيد من افصػوت وإحوال

 2 ................................................ أحوديٌ احلوض افؽوثر متواترة

 2 ............................................... ذـر هار احلقوة يف ضوء إحوديٌ

  ................................................... هار احلقوة ؽر احلوض افؽوثر

  ................................................................ افشػوظي افؽزى

  ............................................................. افشػعوء يوم ادحؼ

  ............................................................ افشػوظي ظذ ؿسؿغ

  ................................................................. ذوط افشػوظي

  ......................................................... أؿسوم افشػوظي افشفرة



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ............. ثي فؾشػوظي افتي ذـرهو افشقخ إشامظقل افشفقد رمحه اهللإؿسوم افثال

  ...................................................... أدفي ادعتزفي واجلواب ظـفو

 2 ............................................................... إيراد ظذ افشػوظي

  ........................................ أخذ اهلل تعوػ من آدم وذريته ظفد ربوبقته

  .......................................... ؟ ؾام ؾوئدتهش أفسً»ٓيتذـر أحد ظفد 

  .............................................................. ظؾم اهلل تعوػ أزيل

ٓن، أم ٓ؟ ...........................................   افسعودة وافشؼووة هل تبدَّ

  ....................................................  تعوػافؼدر رس من أرسار اهلل

  ............ افعؾم ظذ ؿسؿغ: افعؾم ادوجود يف اخلؾق، وافعؾم ادخػي ظن اخلؾق

  .................................. إكؽور افعؾم ادوجود، وادظوء افعؾم ادػؼود ـػر

  .......................................... كممن بوفؾوح وافؼؾم، وبام ـتى ؾقه ـؾه

  .............................................. ٓ يؼطع بوجود افؼؾم ظـد افسؼوف

  ............................................... ذـر ظدد من إؿالم يف افـصوص

  .......................................................... ؿضوء اهلل تعوػ ٓ يبدل

  ........................... ٓبد فؾرشوخ يف اإليامن من اإليامن بوفؼدر خره وذه

  .................................................. جيى اإليامن بوفعرش وافؽرد

  .......................................................... ػي فؾؽردتػوشر خمتؾ

  ................................................................. معـى ؾوؿقي اهلل

اهلل ؾوق افعرش »، أو شاهلل ؾوق ظرصه»، أوشاهلل ؾوق شامئه»هل جيوز أن يؼول: 

 ......................................................................... ؟شبذاته
 

  .................................... تعددة خوصي بوٓشتواء ظذ افعرشمذاهى م

 2 ...................... وجه إرخوء افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم افذؤابي ظـد ابن افؼقم

 2 ................................................. ـى ـون اهلل تعوػ ظذ افعرشمع

  ......................... ػسر آشتواء بوٓشتقالء، واجلواب ظـفوإيرادات ظذ ت

  .................................................. دة فالشتواء يف افؾغيمعوٍن متعد



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ................................................ معـى ـون اهلل تعوػ يف ـل مؽون

  ................. دة ٓبن تقؿقي وابن ؿقم حول آشتواء ظذ افعرشإؿوال ادتضو

  ................................... تػسر ادؼوم ادحؿود ظـد ابن تقؿقي وابن افؼقم

  .................................................. افعرش مؽون اهلل ظـد ابن تقؿقي

قؿن ؿول بودؽون هلل تعوػ أو ادعقي افذاتقي فه؟وظذ من ُُيؽم مو حؽم افؼع ؾ

 ........................ ؟ بوفؽػر يف ضوء بعض مو ذـره افػؼفوء من ـؾامت افؽػر
22 

 2 ........................................ معـى آشتواء ظذ افعرش ظـد افسؾػقغ

 2 ........................................... قيآشتواء بؿعـى اجلؾوس ظـد افسؾػ

 2 ... مشوهدة ابن بطوضي مـظر كزول ابن تقؿقي من درج ادـز، وذح حديٌ افـزول

  .......................... اشتدٓل افسؾػقي ظذ اشتؼرار اهلل تعوػ بحديٌ اجلوريي

  ........................................................... حتؼقق حديٌ اجلوريي

  ................................... أو مو يف معـوهش أين اهلل؟»حديٌ اجلوريي بؾػظ 

  .......... شأتشفدين أن ٓ إفه إٓ اهلل»أو بؾػظ:ش من ربك؟»حديٌ اجلوريي بؾػظ:

  ........................... ـوهومو يف مع ،شأين اهلل؟»صي حديٌ اجلوريي بؾػظ خال

  شأتشفدين أن ٓ إفه إٓ اهلل؟»أو بؾػظ: ش من ربك؟»خالصي حديٌ اجلوريي بؾػظ: 

 2 ......................................................... خالصي حديٌ اجلوريي

 2 .................................................. افتوؾقق بغ افروايوت ادذـورة

  ........... ظافتكيح بوٓضطراب يف حديٌ اجلوريي يف ضوء ـالم ادحدثغ احلػو

  ....................................... دة وجوهمن ظ ظن حديٌ اجلوريياجلواب 

  ............................. آشتدٓل برؾع افقد يف افدظوء ظذ أن اهلل تعوػ ؾوق

  .... ظذ أن اهلل تعوػ ؾوق صذ اهلل ظؾقه وشؾم معراج رشول اهللؾي آشتدٓل برح

  ................... ظذ آشتواء ظذ افعرشش أوظول»اشتدٓل افسؾػقغ بحديٌ 

  .................................... اشتدٓل افسؾػقغ ببعض أؿوال اإلموم موفك

  .......... إػ اإلموم أيب حـقػيش أن اهلل يف افسامء دون إرض»حتؼقق كسبي افؼول بـ

  شمن أكؽر أن اهلل يف افسامء ؾؼد ـػر»أيب حـقػي من افؼول:  محتؼقق مو كسى إػ اإلمو



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ................................ ظصبقي افعالمي افذهبي ضد إصوظرة وإحـوف

  ........ ثـوء افعالمي افذهبي ظذ ابن تقؿقي يف موضع، وؽضبه ظؾقه يف موضع آخر

 2 ..................... إكؽور اجلفؿقي أن يؽون إبراهقم خؾقل اهلل، وموشى ـؾقم اهلل

 2 .............................................. اختذ اهلل إبراهقم ظؾقه افسالم خؾقال

 2 .....................................................................  اخلؾيينمعو

  .............................. موشى ظؾقه افسالم -ـام يؾقق بشلكه -ـؾم اهلل تعوػ

  ........................ كممن بودالئؽي، وبام أكزل ظذ إكبقوء وافرشل من افؽتى

  ........................................................... ـى اإليامن بودالئؽيمع

  ........................................................... معـى اإليامن بوٕكبقوء

  ................................................... معـى اإليامن بوفؽتى افسامويي

  ......................... ادالئؽي معصومون من افذكوب ظـد أهل افسـي واجلامظي

  ......................................................... أدفي أهل افسـي واجلامظي

  .................................................... في احلشويي، واجلواب ظـفوأد

  ....................................... اشتشؽول احلشويي ؿصي هوروت وموروت

  .................. تػسر وتوضقح بنجيوز فًيوت اخلوصي بؼصي هوروت وموروت

  .................................................. قي ادالئؽي وإكبقوءبحٌ أؾضؾ

  ...................................................... واجلامظيموؿف أهل افسـي 

  ................. موؿف ادعتزفي، وابن حزم، وافرازي )يف ؿول( وبعض افسؾػقغ

  ................................................................... أدفي اجلؿفور

  ....................... ، وإكام هي جفي افسجود وافصالةافؽعبي فقسً معبودة فـو

  ........................................... ؟ هل يطؾق ظذ افبؼ خؾقػي اهلل أم ٓ

  أدفي ابن حزم واإلموم افرازي وادعتزفي وافشقعي ظذ أن ادالئؽي أؾضل من إكبقوء

  ....................................................... في ظذ أن ادالئؽي أظؾمأد

  ................................................................... يأؿسوم افوح

  ................................................ ؽيمعقور آخر فػضل افبؼ وادالئ



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ...................................................... ؽي وحؼقؼتفمتعريف ادالئ

  .................................................................. أؿسوم ادالئؽي

  ......................................................... ؽي اددبراتأؿسوم ادالئ

  ........................................................... شادالئؽي»ظ حتؼقق فػ

  ............................................................ ؟ هو أهل افؼبؾي من

  ........................... ذـر بعض افؽتى افتي تذـر افَػرق بغ اإليامن وافؽػر

  ........................................... ديي مسؾؿيً شؿى اهلل تعوػ إمي ادحؿ

  ..................................................... بي بغ اإليامن واإلشالمافـس

  ....................................... افػرق بغ اإليامن واإلشالم ظـد افرواؾض

  ...................................... ؟ مومقي ومن هممو إئؿي واإلمومي ظـد اإل

  ..................................  ٓ يسع اخلؾق افوصول إػ ــه ذات اهلل وصػوته

  ....................................  افؼرآن افؽريمفقس من صلن ادممن افـزاع يف

  ........................................................ افؼرآن ـالم رب افعودغ

  .................................................................... أؿسوم افؽػر

  ............. يرجى دخول اجلـي فؾؿممـغ افصوحلغ؛ وٓ يصح افشفودة هلم بوجلـي

  ........................ خذة، وٓ كقلس من ادغػرةخيشى ظذ ادممـغ افعصوة ادما

  ............................................ ؟ دخول اجلـي بػضل اهلل أو بوٕظامل

  ...................... ؟ هل جيى ظذ اهلل تعوػ جموزاة افعبد أو معوؿبته ظذ إظامل

  ..................................................... افشفودة بوجلـي ٕهل اإليامن

  ...................................... اجلرأة وافقلس ـالمهو ممو خيرج من اإلشالم

  ............................................ ادممن خيوف ظذاب اهلل ويرجو رمحته

  ......................................................... ثالث يبعثن ظذ افعؿل

  ........... ارتؽوب ادعويص فقس ـػرا، أمو إكؽور اإليامكقوت ساحًي أو ِضؿـًو ؾؽػر

 2 ............................................... تػصقل ادذاهى يف مدفول اإليامن

  .................................................................. في ادتؽؾؿغأد



َ قيدةَ الع َ شرحَ   2  ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
  ................................................................... أدفي ادحدثغ

  ............................................ شأكو مممن إن صوء اهلل»حؽم افؼول بـ 

  ........... ديٌ رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم حقو ـل مو يف افؼرآن، ومو ثبً بح

  ............................................................ ذح اإليامن وافقؼغ

  .......................... ن به()بوفـظر إػ ادممَ  ادممـون شواشقي يف كػس اإليامن

 2 ................................................ يـؼصافتعبربـ اإليامن ٓيزيد وٓ

 ًٓ   .................................. ـى بوختالف افتعبراختالف ادعظذ كذـر مثو

  ....................................... اهلل تعوػ ويل ادممـغ، وادممـون أوفقوء اهلل

  ........................... تبع فؾؼرآن ـون أؿرب إػ اهلل تعوػمن ـون أتؼى هلل، وأ

  ............................................................. تيأرـون اإليامن افس

  ......................................... ٓبد من اإليامن بجؿقع إكبقوء وافرشل

 22 ........................................................... ةحؽم مرتؽى افؽبر

 2 ................................................. قي وتػصقل افؽبوئرتؼسقم ادعص

 2 ................................................................ ظذ ادعتزفي افردُّ 

 2 ................................................................. ةتعريف افؽبر

 2 ................................ ؾي ظذ إهبوم بعض إحؽوم يف افؼيعي ادطفرةأمث

 2 ........................................ تػصقل افذكوب اخلوصي بلظضوء اإلكسون

 2 ........................... فؽبرة ظـد أهل افسـي واجلامظيأدفي ظدم ـػر مرتؽى ا

 2 ............................................ أدفي ادعتزفي واخلوارج واجلواب ظـفو

 2 ......................... رة بغ اإلموم افشوؾعي واإلموم أمحد يف تورك افصالةمـوط

 2 ...................................................... ـفوفي ادرجئي واجلواب ظأد

 2 ................................................... عي أؿسوم أشوشقي فؾؿعصقيأرب

 2 ................................................. صفران فؾؿعصقي ؿسامن آخران

  ....................................... أو ؾوجر تصح افصالة خؾف ـل مسؾم َبر  

  .................................................. ُيَصذَّ ظذ ـل مسؾم: َبر  وؾوجر



َ قيدةَ الع َ شرحَ     ة  ماوي  َالس َ  صيدةَ الع َ ةحاوي  َالط  
ٓيصح وصف أحد بعقـه بلكه من أهل اجلـي أو من أهل افـور إٓ إذا جعؾه افؼرآن 

 ............................ أو من أهل افـور افؽريم أو افسـي افـبويي من أهل اجلـي
 

  ............. طي افؽوؾقي يف احلؽم ظذ أحد بوفؽػر وافؼك، أو افـػوقٓبد من احلق

  ....................................................... مل كؽؾَّف حتؼقق بوضن أحد

  ................................................. ٓ جيوز إراؿي دم مسؾم بغر حق

  .................................... ذ أئؿي ادسؾؿغ وحؽومفمٓجيوز اخلروج ظ

  ............................................... ٓ ضوظي دخؾوق يف معصقي اخلوفق

 2 ...................................... يجيى اخلروج ظذ احلوـم افظومل ظـد ادعتزف

 2 ................................... افدظوء فؾحؽوم يتضؿن اخلر فؾحوـم وافرظقي

  ....................................................... ـى أهل افسـي واجلامظيمع

  .. ، وافصحوبي افؽرام، وأتبوظفمقه وشؾم صذ اهلل ظؾأمر اهلل تعوػ بوتبوع رشول اهلل

  ................................... احلى هلل وافبغض هلل من ظالموت ـامل اإليامن

  ......................................... هلل وافبغُض ؾقها أؾضل إظامِل احلىُّ يف

  ........................ فطوظي وادعصقيأؿسوم افـوس بوفـظر إػ اإليامن وافؽػر، وا

  ..................................... هبوت إػ اهلل تعوػظؾقـو أن كػوض ظؾم ادتشو
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